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 بسم هللا الرحمن الرحيم

عوذ باهلل من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالناا،  إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ون

ال إله إال اهلل وحده ال شريك من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن 

- :صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله

وهو الطريق املوصل إىل عبادة فإن العلم بأحكام اهلل عز وجل من أشرف العلوم وأجلها، 

 .والوصول لدار كرامته اهلل، وتقواه وخشيته، وبه ينال رضا الرب جل وعال

، وتعلمه، وتعليمه، ونشره لغاية عظمى لكل موحد يرياد  وإن التفقه يف دين اهلل عز وجل

لدعوة األنبياء واملرسلني صلوات اهلل وسالمه عليهم يف ا وإتباعلنفسه النجاة من ظلم اجلهل، 

 .، ونشر اخلري وتعليم الناس ما ينفعهم يف دنياهم وأخراهمإىل اهلل عز وجل

، واألخاال  جاء الشرع بكل ما ينفع الناس يف معاشهم ومعادهم؛ مان األحكاام   وقد 

باحلنيفية السمحة، فلم  ويهديهم إىل أقوم طريق به تقوم حياهتم، وأمورهم، وجاء نبينا حممد 

مة عليه، وال شرًا إال حذر األمة منه حىت تركها على احملجة البيضاء ليلها إال دل األ يترك خريًا

 .كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك

الشرع، واختلفت أفهام العلماء يف فهمها وقعت باذلك اختالفاات يف    وملا تنوعت أدلة

الف يف اختالف اجملتهدين فيها وتنوع أنظارهم يف فهمها، وهذا اخل بعض األحكام مما أدى إىل

 .حقيقته توسعة لألمة، ورفع للحرج عنها
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من النظر؛ بال بعضاه ال   ولكن مما ينبغي التنبه له أنه ليس كل خالف يف الشرع له حظ 

، وبعضها مما تتفاوت فيه أنظاار  ًا صرحيًا من القرآن والسنةصلقائله بل يطرح ملخالفته نيسلم 

عند البعض، وغريها مان   اص آخر، أو منسوخاجملتهدين لكونه جمماًل، أو حمتماًل، أو مقيدًا بن

 .سببا يف نشوء اخلالف بينهم، وتباين آرائهم مما يكوناألسباب 

العلم وخاصة احلنابلة  من أهل وجدت أن كثريًا ولكثرة اخلالف املعترب الواقع يف األحكام

لون ذلك مث يعل (باالستحباب أو الكراهة أو األوىل أو األفضل كذا وكذا: )يقولون يف مسألة

إن ، ال سايما  (للخالف يف كذا وكذا)، أو (خروجًا من خالف من قال بكذا وكذا: )بقوهلم

 .كان اخلالف قويًا

قراءيت لكتب املذهب، فعزمت على مجعها ودراستها حىت يتبني  أثناءفشدين ذلك كثريًا يف 

عن  يعربون ومىتيل وجه التعليل بذلك، ومدى اخلالف الواقع، وقوته؛ حىت يعلل به احلنابلة، 

 .حكم املسألة بذلك، ومىت جيزمون باحلكم دون التعليل بذلك

على أن يكون حبثي جيمع هذه املسائل يف املعامالت املالية وفقه  –مستعينا باهلل  –فعزمت 

 املسائل اليت علل هبا فقهااء احلنابلاة  : )فقهية مقارنة وعنونته با  األسرة، ودراستها دراسة

 (.يف املعامالت املالية وفقه األسرة" من اخلالف خروجًا"احلكم با 
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 :أهمية الموضوع: أولً 

 :، ومما يدل على أمهيته ما يليال شك أن هذا املوضوع له أمهية كبرية واضحة

قد يؤثر يف احلكم لدى اجملتهد؛ فعليه أن يعرف مىت يستحب  أن اخلروج من اخلالف -1

 .اخلروج من اخلالف، ومىت ال يستحب له ذلك

معتربة عند فقهاء احلنابلاة، وكاثريًا ماا     قاعدة "اخلروج من اخلالف مستحب "نأ -2

 .يعللون احلكم هبا

يتبني ما هو اخلالف املعترب عندهم  –عند فقهاء احلنابلة  –أنه باستقراء هذه املسائل  -3

 .من غريه، وبه تعرف جادة املذهب يف ذلك

إصادار  عل اجملتهاد يترياي يف   أن تتبع هذه املسائل، ومعرفة أقوال الفقهاء فيها جي -4

األدلة وجيتهد فيها؛ فإذا مل يتبني له الراجح توقف، األحكام، وال يتسرع، بل ينظر يف 

وإذا مل جيزم حبكم فإن له القول باالستحباب، أو بالكراهة، أو باألوىل خروجا مان  

 .اخلالف

ر االحتياط يف مىت أمكن ذلك؛ وإال فقد يتعذ أن األخذ باالحتياط معترب عند الفقهاء -5

 .بعض املسائل، وهلذا مدخل يف موضوع البحي
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 :أسباب اختيار الموضوع: ثانياً 

 :من أهم األسباب اليت دفعتين الختيار هذا املوضوع ما يلي

 .معرفة مىت يكون اخلالف معتربا يف احلكم على املسائل، ومىت ال يكون كذلك -1

 .عض هبذه العلةمعرفة سبب تعليل احلنابلة لبعض األحكام دون ب -2

ال يرون تعليل األحكاام باذلك    –ممن وقفت على أقواهلم  –أن بعض أهل العلم  -3

 .، وما اعتمدوا عليه فيهرأيهمفأردت معرفة سبب 

تقدمي خدماة   –بعد توفيق اهلل  –مثل هذه املسائل، وبيان الضابط فيها  أن يف حبي -4

ترب يف القضاء، والفتاوى،  لكتب املذهب، والتأليف فيه، ال سيما وأنه السائد واملع

 .والتعليم يف هذه البالد املباركة

 

 :الدراسات السابقة: ثالثاً 

من مجع وكتب يف هذا املوضوع مستقال، وما وجدته مواضيع  – بعد البحي –مل أجد 

العموم، وهي رسائل وكتب يف االحتيااط   قد يكون هلا صلة يف هذا املوضوع على جهة عامة

ولت مفهوم االحتياط، ومقوماته، ومسالكه عند الفقهااء، وشاروط   ، ولكنها تنابشكل عام

، وأثره يف التقعيد األصويل والفقهي؛ مع كوهنا دراسات نظرية حوت قلاياًل مان   العمل به

التطبيق يف نظرية االحتياط عموما؛ ومل تتطر  إىل املسائل اليت علل هبا فقهاء احلنابلة احلكام  

 (.اخلروج من اخلالف: )با 
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 :ذه الدراساتومن ه

منياب بان    -دكتوراه أعدها رسالة: وهي( العمل باالحتياط يف الفقه اإلسالمي) -1

 .حممود شاكر

 : دكتوراه أعادها  رسالة: وهي( وضوابطه االحتياط، حقيقته وحجيته وأحكامه) -2

 .بلكا املغريب إلياس

 .عمر مسايل حممد: أعدها رسالة دكتوراه: وهي( نظرية االحتياط الفقهي) -3

ل االطالع على هذه الدراسات ومراجعة عناصرها تبني الفر  بيناها وباني   ومن خال

 :من خالل النقاط التالية موضوع البحي

لمت عن نظرية االحتياط، ومقوماته، ومظاهره، وشروطه أن الدراسات السابقة تك -1

، وأن كانت قد تطر  (العمل باالحتياط يف الفقه اإلسالمي) حىت رسالة بشكل عام

لكناها مل تتطار     -وهي قليلة –لالحتياط عموما  الفقهية الفروع ا لبعضبعضه

 موضاوع  ، وأماا (اخلروج من اخلالف مستحب: )للتطبيقات الفقهية على قاعدة

من خالل املسائل ( اخلروج من اخلالف مستحب: )تطبيقية لقاعدة حبثي فهو دراسة

 .اليت بنيت عليها

 ، بينما الدراساات عند احلنابلة موضوع البحي خاص بدراسة القاعدة، وتطبيقاهتا -2

 .السابقة تكلمت عن نظرية االحتياط بشكل عام
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 :منهج البحث: رابعاً 

مان   املقصاود ليتضاح   ا تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها،املراد حبثه تصور املسالة -1

 .دراستها

إذا كانت املسألة من مواضع االتفا  فيذكر حكمها بدليله، مع توثيق االتفا  مان   -2

 .املعتربة مظانه

 :من مسائل اخلالف، فيتبع ما يلي إذا كانت املسألة -3

 .املسألة حمل خالف، وبعضها حمل اتفا  إذا كانت بعض صور: حترير حمل اخلالف - أ

ذكر األقوال يف املسألة، وبيان من قال هبا من أهل العلم، ويكون عار  اخلاالف    - ب

 .حسب االجتاهات الفقهية

، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه مان  عتربةامل االقتصار على املذاهب الفقهية - ت

يف مذهب ما فيسلك هباا مسالك    على املسألة ، وإذا مل يوقفالصاحل أقوال السلف

 .التخريج

 روقد سلكت يف ترتيب األقوال بأن بدأت بذك األصلية توثيق األقوال من مصادرها - ث

مث رتبت املذاهب ترتيبا  –ألن البحي متعلق هبم يف الدرجة األوىل  –املذهب احلنبلي 

 .زمنيا

، مع بيان وجه الداللة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما استقصاء أدلة األقوال - ج

 .مباشرة وأن يذكر ذلك بعد الدليل –إن كانت  –جياب به عنها 
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 .إن وجدت –الترجيح مع بيان سببه، وذكر مثرة اخلالف  - ح

يف التحرير، والتوثيق، والتخاريج،   ةاالعتماد على أمهات املصادر واملراجع األصلي -4

 .واجلمع

 .وجتنب االستطراد التركيز على موضوع البحي -5

 .خاصة الواقعية –العناية بضرب األمثلة  -6

 .الشاذة جتنب ذكر األقوال -7

 .ما جد من القضايا، مما له صلة واضحة بالبحيالعناية بدراسة  -8

 .سورها مضبوطة بالشكل ترقيم اآليات، وبيان -9

 الكتاب والباب واجلزء والصافحة  ديي من مصادرها األصلية، وإثباتختريج األحا -11

إن مل تكن يف الصحيحني أو  –، وبيان ما ذكره أهل الشأن يف درجتها ورقم احلديي

 .حينئذ بتخرجيهافإن كانت كذلك فيكتفى  –أحدمها 

 .ختريج اآلثار من مصادرها األصلية، واحلكم عليها -11

ن الاذي يتبعاه املصاطلح، أو مان كتاب      التعريف باملصطلحات من كتب الف -12

 .املصطلحات املعتمدة

باملاادة واجلازء،    توثيق املعاين من معاجم اللغة املعتمدة، وتكون اإلحاطة عليهاا  -13

 .والصفحة
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العناية بقواعد اللغة العربية، واإلمالء، وعالمات الترقيم، ومنها عالمات التنصيص  -14

العالمات أو ، وألقوال العلماء ومتيز ، ولآلثارالشريفة لآليات الكرمية، ولألحاديي

 .األقواس، فيكون لكل منها عالمته اخلاصة

 .أهم النتائج والتوصيات اليت يراها الباحي: كون اخلامتة متضمنة -15

ترمجة األعالم غري املشهورين بإجياز، بذكر اسم العلم، ونسابه، وتااريو وفاتاه،     -16

 .م مؤلفاته، ومصادر ترمجتهالعقدي والفقهي، والعلم الذي اشتهر به وأه ومذهبه

توضاع   ، أو قبائل، أو فر ، أو أشعار، أو غري ذلكأماكن ذكر إذا ورد يف البحي -17

 .إن كان هلا من العدد ما يستدعى ذلك –ا فهرس خاصة هل

 :بالفهارس الفنية املتعارف عليها وهي إتباع البحي -18

 .فهرس اآليات القرآنية -

 .فهرس األحاديي واآلثار -

 .فهرس األعالم -

 .فهرس املراجع واملصادر -

 .فهرس املوضوعات -
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 : خطة البحث: خامساً 

 .على مقدمة ومتهيد وفصلني وخامتةاشتمل البحي 

اختيااره، والدراساات الساابقة     أمهية املوضوع، وأسباب: واشتملت على: املقدمة -

 .ومنهج البحي

 :واشتمل على مبحثني: التمهيد -

املساااائل،التعليل، )ان التعرياااف دفاااردات العناااو: املبحاااي األول - أ

 (.احلكم،اخلروج،اخلالف

 .(1)(اخلروج من اخلالف مستحب)التعريف بقاعدة : املبحي الثاين - ب

خروجاً من "المسائل التي علل فيها فقهاء الحنابلة الحكم بـ :الفصل األول

 .في المعامالت المالية" الخالف

 :ويشتمل على مثانية مباحي

حق فباع متاعه يف ذلاك  غري ن أكره على وزن مال بكراهية الشراء مم: المبحثث األول

 .(2)هاملال الذي أكره علي

 .(3)حيرم إمضاء بيع خيار بعد نداء اجلمعة : المبحث الثاني

 
                                                 

 (.1/136)األشباه والنظائر للسيوطي  (1)
 (.3/618( )للخالف يف صحة البيع: )... شرح املنتهى (2)
 (.3/52( )يف صحة البيع ختالفلال)...  :يل النهىمطالب أو (3)
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اإللزام بالبيان يف البيع مراحبة، ما لو اشتراها بعشرة، مث باعها خبمساة  : المبحثث الثالثث

 .(1)عشر، مث أشتراها بعشرة، مث أراد بيعها

لزوم الصدقة بالزيادة على من اشترى الثمر قبل بدو الصالح بشارط  : حث الرابث المب

 .(2)القطع مث تركه حىت منا

 .(3)كراهية إجارة احللي بنقد من جنسه: المبحث الخامس

 .(4)كراهية استئجار الكافر لكتاب املصحف: المبحث السادس

ي غائبًا عن اجمللس حاضرًا اشتراط اإلشهاد على الشفعة إن كان املشتر: المبحث الساب 

 .(5)يف البلد

 .(6)إنفا  واجد اللقيط عليه بإذن احلاكم: المبحث الثامن

 

خروجاً من "التي علل فيها فقهاء الحنابلة الحكم بـ  المسائل :الفصل الثاني

 .في فقه األسرة" الخالف

 :مباحي وفيه أربعة

                                                 
 (.11/457( )ألن فيه خروجًا من اخلالف: )... الكبريشرح ال (1)
 (.2/42( )فالزيادة يتصدقان هبا لالختالف: )... الزركشيشرح  (2)
 (.3/556( )ال يصح: خروجًا من خالف من قال: )... كشاف القناع  (3)
 (.4/13( )الفوكرهه للخ: )... الفروع  (4)
 (.4/141( )خروجًا من خالف من اشترطه: )... كشاف القناع  (5)
 (.5/296( )ألنه أبعد من التهمة وللخروج من اخلالف: )... املبدع  (6)
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 :يف الوقف واهلبة والوصية: المبحث األول

تدوم يف مصرف الوقف إن وقف على أوالده  األوىل ذكر جهة: المطلب األول              

 .(1)وحنوهم

 .(2)كراهية الرجوع يف اهلبة قبل القبض: المطلب الثاني           

اشتراط إشهاد بينة من له حق من دين أو عني عن الوصاي  : المطلثب الثالثث           

 .(3)احلاكم دعن

 :احفي النك: المبحث الثاني

 .(4)استحباب استئذان الوالد البكر البالغة عند تزوجيها: المطلب األول          

 .(5)استحباب كون املهر ال ينقص عن عشرة دراهم: المطلب الثاني          

األوىل حضور الزوج فسو املرأة عقد نكاحها حيي ملكات  : المطلثب الثالثث          

 .(6)الفسو يف غيبته

زوجهاا بااملهر    إعسارعند  اشتراط احلاكم يف فسو الزوجة: المطلب الرابث              

 .(7)احلال

                                                 
 (.4/252..( )كالفقراء وحنوهم خروجًا من خالف: )... كشاف القناع  (1)
 (.4/311( )أن اهلبة تلزم بالعقد: المع الكراهة خروجًا من خالف من ق: )... كشاف القناع  (2)
 (.4/399( )أن تشهد البينة عند احلاكم خروجًا من اخلالف: )... كشاف القناع  (3)
 (.9/415( )وألن فيه تطييب لقلبها وخروجا من اخلالف: )... املغين (4)
 (.5/129( )خروجًا من خالف من قدره أقله بذلك: )... كشاف القناع  (5)
 (.5/113( )خروجًا من خالف من منعه يف غيبته: )... اع كشاف القن (6)
 (.3/118( )لالختالف فيه: )... الرو  املربع  (7)
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 :في الطالق: المبحث الثالث

 .(1)استحباب تأويل الطال  من املكره عليه حىت ال يقع: المطلب األول          

طلقهاا   إقرار الزوجة املطلقة ثالثا يف املوضع الذياستحباب : المطلب الثثاني               

  .(2)فيه 

استحباب ترك وطء مطلقته الرجعية اليت شاك يف وقاوع   : المطلثب الثالثث          

 .(3)الطال  عليها، قبل أن يراجعها

 .في الظهار واللعان: المبحث الراب 

أنت علي كظهار  : ملن قالت لزوجها استحباب األخذ باألغلظ : المطلب األول         
 .(4)أيب

 .(5)استحباب إخراج احلب يف كفارة الظهار: الثانيالمطلب          
 .(6)استحباب إخراج الرب يف كفارة الظهار: المطلب الثالث         

 .(7)استحباب إخراج أدم مع اجملزي من الطعام يف كفارة الظهار: المطلب الراب          
( ماين من الزناا فيما ر: )استحباب قول املالعنة يف اخلامسة: المطلثب الخثامس         

 (8) (وأن غضب اهلل عليها إن كان من الصادقني: )بعد قوهلا

                                                 
 (.3/76( )أن يتأول خروجًا من اخلالف: )... شرح املنتهى (1)
 (.11/312( )وألن فيه خروجًا من اخلالف: )... املغين (2)
 (.3/142( )كان الطال  رجعيا خروجا من اخلالفوسن ترك وطء قبل رجعة إن : )... شرح املنتهى (3)
 (.11/112( )األحوط التكفري بأغلظ الكفارات ليخرج من اخلالف: )... املغين (4)
 (.11/111( )واألفضل إخراج احلب ألن فيه خروجا من اخلالف: )املغين (5)
 (.3/323( )األفضل الرب خروجًا من اخلالف: )شرح الزركشي (6)
 (.5/387( )ويستحب إخراج أدم مع اجملزي نص عليه خروجًا من خالف من أوجبه: )كشاف القناع (7)
 (.5/391( )خروجًا من خالف من أوجبه: )كشاف القناع (8)
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 :وفيها أمهه النتائج والتوصيات: الخاتمة *

 :الفهارس وتشتمل على* 

 .فهرس اآليات القرآنية -

 .فهرس األحاديي واآلثار -

 .فهرس األعالم -

 .فهرس املراجع واملصادر -

 .فهرس املوضوعات -

متام ه العظام وآالئه اجلسام، وأن وفقين على إأمحد اهلل جل وعال على نعمويف ختام البحي 

 .الرسالة ، فاحلمد هلل رب العاملني

الدائم  كذلك أشكر والداي الكرميان على رعايتهما احلسنة، وتربيتهما الطيبة ، وتشجيعهما

 .،فأسأل اهلل أن يتوالمها يف الدنيا واآلخرة اجلامعية كمال دراسيتعلى إ

ما أتقدم بالشكر اجلزيل جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،وللمعهد العايل للقضاء ك

الذين هيئوا لطالب العلم املكان املناسب لتلقي العلم الشرعي، ويسروا له السبل لذلك، 

د اهلل اللحيدان الذي تفضل مشكورا حممد بن عب/ وأخص منهم الشيو الفاضل الدكتور

 .اليت استفدت منها أثناء كتابة البحيوالة ، وإبداء املالحظات القيمة باإلشراف على الرس

 .وأن جيعله خالصا لوجهه إنه مسيع قريب ،أسأل اهلل أن يتقبل مين هذا العمل

.واحلمدهلل رب العاملني وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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 دــالتمهي

 

 

 :وفيه مبحثان 

املسائل، التعليل، احلكم، اخلروج، )تعريف دفردات العنوان ال: املبحي األول

 (.اخلالف

 (.اخلروج من اخلالف مستحب)التعريف بقاعدة : املبحي الثاين
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المسائل، التعليل، )التعريف بمفردات العنوان : المبحث األول

 (.الحكم، الخروج، الخالف

أن نعرف هذه الكلمات مان حياي   يقتضي منا  اشتمل عنوان البحي على مفردات لغوية ،

 :وذلك على النحو التايل اللغة

وساألته عان   ...هم بعضال بعُضَأَس:ساءلوا مسألة و َت:يقال مجع مسألة، باهلمز، (: املسائل) 

 .(2)مسألة ومسائل، استعري املصدر للمفعول فيه مُتعلَّ، وَت (1) الشيء استخربته

 .(3)ببمن العلة، وهذا علة هلذا أي س(: التعليل)

 .(4)كم عليهكم له وَحكما وَحم بالضم ، ُحم بينهم حيُكالقضاء ، حَك(: كماحُل) 
راج، وقد روج وَخ، وُخخرجا فهو خارٌجا وَمج خروًجج خيُرَرخول، َخنقيض الُد(: اخلروج)

 .(5)ه بهرَججه وَخَرأْخ
 .(6)لفف واخَتَلفقد ختا يتساو مل يتفقا، وكل ما مل : لفاَتخالف األمران واْخَت(: اخلالف)
 

 

 

 
                                                 

 .(29/161)تاج العروس ،(س أ ل)مادة  (11/318) : لسان العرب (1)
 (.281) :أساس البالغة (2)
 .(31/48)عروس، تاج ال( ع ل ل) مادة  (11/471): لسان العرب (3)
 .(62)خمتار الصحاح ص (4)
 .(2/175)، معجم مقاييس اللغة  (خ ر ج)مادة  (2/249) :لسان العرب (5)
 .(2/211)، معجم مقاييس اللغة  (خ ل ف)مادة (9/91) :لسان العرب (6)
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 (الخروج من الخالف مستحب)التعريف بقاعدة : المبحث الثاني

 

، وما ذلك إال ملاا  تعليماو ايفًا، واعتنوا هبا تألبالقواعد الفقهية اهتمامًا بالغ العلماءاهتم 

يسهل على الفقياه  مما حد، وا للقواعد من األمهية الكبرية يف مجع الفروع الفقهية حتت أصل

 .هلا أصال اهاألحكام والفروع الفقهية، وجعلمعرفة 

اخلاروج  )قاعدة العلماء، واعتنوا بتأصيلها ، وإن من القواعد الفقهية اليت اهتم بذكرها 

، ًا بالقاعدة وجب التعريف هباا وملا كان البحي مرتبط ارتباطًا وثيق، ( من اخلالف مستحب

ية منها، وشروط مراعاة اخلاالف،  ، وذكر أدلة مشروعيتها، والغافيهاونقل نصوص العلماء 

ومىت يتعذر اخلروج من اخلالف، وما ال جيرى فيه مراعاة اخلالف، وما يتصال باذلك مان    

 .أحكام

 :تعريف مفردات القاعدة لغة

 .يف املبحي األول( اخلالف)و ( اخلروج)قد سبق تعريف 

وهاو   ، حاب ُمه فهو ّبَحوَأ ،الُبْغضقيض ب، وهو َنمن احُل :وأما االستحباب لغة فهو

 .(1)هذا األكثر ،حبوب على غري قياسَم

 .(2)الوداد واحملبة: واحلب 

                                                 
 .(2/212)، تاج العروس( ح ب ب)   مادة (1/289) :لسان العرب (1)
 .(2/212)تاج العروس (2)
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 :املعىن اإلمجايل للقاعدة 

بني العلماء ، وكان من قبيل اختالف التضاد يستحب للمجتهد أن  أنه يستحب عند اخلالف

 جيتنب هذا اخلالف بأن يفعل األحوط من القولني مىت أمكنه ذلك

 :اصطالحا( روج من اخلالف مستحباخل)التعريف بقاعدة 

 :ذكر منها ما يليعدة للقاعدة على ألسنة العلماء أ تعاريف تجاء

إعطاء كل واحاد مان    ):عن القاعدة دراعاة اخلالف وعرفها بقوله (1)الشاطيبعرب  -

 .(2)(الدليلني ما يقتضيه اآلخر أو بعض ما يقتضيه

لغري باخلروج منه عناد قاوة   خالف ااعتبار  ):بقوله عبد الرمحن السنوسي تعريف -

 .(3)(بفعل ما اختلف فيه ، مأخذه

 : موضوعها

إن موضوع هذه القاعدة هو االحتياط يف الدين، وذلك أن اجملتهد قد جيتهد يف مسألة ما 

ويغلب على ظنه حكم معني يف املسألة، ولكن لقوة مأخذ دليل املخالف قد يسلك االحتياط يف 

 .احلاصل املسألة ليخرج من هذا اخلالف

                                                 
 791)ت،أصويل حافظ من أئمة املالكية،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي : شاطيبال (1)

 ( 1/75) انظر اإلعالم للزركلي. املوافقات واالعتصام وشرح األلفية : من كتبه(ها
 .، بتصرف يسري(4/151) :املوافقات (2)
 (.14)ص  :مراعاة اخلالف (3)
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 :حكمها

 .(1)ن ذلك جممع عليهوأمشروعية القاعدة  العلماء علىنص 

وهذا اإلمجاع على القاعدة يف اجلملة ، وإال فقد وقع اختالف يف اعتبار بعض الشاروط  

 .للقاعدة

 :ذلك  وممن نص على

 -أي اخلاالف  –يستحب اخلروج مناه  ) : يف املنثور يف القواعدحيي قال (2)كشيالزر     

 .(3)(ناب ما اختلف يف حترميه، وفعل ما اختلف يف وجوبهباجت

 .(5) (اخلروج من اخلالف مستحب: )والنظائر اهشباأليف  (4)وقال السيوطي

لشرع وهو أمر مطلوب، ومل جياب  أهنا من الورع، والورع حممود يف ا :ووجه استحباهبا

أحسن، ومن تركه فاال   اإلجياب أمر آخر أعلى مرتبة من املستحب، فمن أتى بالورع فقد ألن

 .يثرب عليه

 

                                                 
 (.23/ 2)شرح مسلم للنووي  (1)
عامل بفقه الشافعية واألصول  ، ، بدر الدين ،حممد بن هبادر بن عبداهلل الزركشي : زركشيال (2)
 (.6/335)انظر شذرات الذهب.املنثور يف القواعد ،، من  مؤلفاته البحر احمليط ( ها 794:)ت

(3) (2/127.) 
: ت، إمام حافظ، بن أيب بكر بن حممد اخلضريي السيوطي الشافعي جالل الدين نعبد الرمح:السيوطي (4)
 (.8/51)شذرات الذهب : انظر،اإلتقان يف علوم القرآن ،األشباه والنظائر :من مصنفاته ، (ها 911)
(5) (1/136.) 
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 :األدلة على مشروعية القاعدة

قد جاءت نصوص كثرية تدل على مشروعيتها واستحباب العمل هبا، وكذلك جااءت  

 .اآلثار عن خيار هذه األمة باحلي على اخلروج من اخلالف، وترك التنازع والشقا 

 :ذلك ما يلي  ومن

وعباد بان    .(1)اصاصم سعد بن أيب وقااخت: عن عائشة رضي اهلل عنها قالت -1

أنه ابنه،  هذا يا رسول اهلل ابن أخي عتبة بن أيب وقاص عهد إيل: سعد: غالم، فقال يف (2)زمعة

هذا أخي يا رسول اهلل، ولد على فراش أيب من وليدتاه،  : د بن زمعةبعانظر إىل شبهه، وقال 

هو لك يا عبد، الولاد للفاراش،   : )نا بعتبة، فقالإىل شبهه فرأى شبها بِي فنظر رسول اهلل 

 .(3) (طفلم ير سودة ق: ه، قالتنه يا سودعوللعاهر احلجر، واحتجيب 

 :وجه الداللة

هو لك : )قد حكم بالولد للفراش ألن األصل أن الولد للفراش، فقال أن النيب        
 - وهي أخت عبد -، ولكن لقوة شبه الغالم بعتبة بن أيب وقاص أمر سوده (يا عبد

أن حتتجب عنه، وما هذا إال لالحتياط يف الدين، وهل اخلروج من اخلالف إال مان  
 .باب االحتياط يف الدين

                                                 
أسلم وهو ابن سبعة عشرة  ، الصحايب األمري القرشيسعد بن أيب وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف (1)

 (1/92)انظر سريأعالم النبالء. ها55ات بالعقيق سنة سنة ، أحد العشرة املبشرين باجلنة ، شهد بدرا، م
عبد بن زمعة بن قيس بن عبدمشس القرشي العامري ، كان شريفا سيدا من سادات الصحابة وهو أخو (2)

 (.2/821)انظر االستيعاب البن عبدالرب . سودة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم ألبيها 
( 6431)برقم( 6/2499)ل الكفر والردة  باب للعاهر احلجر كتاب احملاربني من أه:البخاري  أخرجه(3)

 (.1457)برقم( 1181/ 2) ومسلم كتاب الرضاع باب الولد للفراش 
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إمتام الصاالة يف   أنكر على عثمان بن عفان أنه  ما ورد عن ابن مسعود  -2
 .(1) (اخلالف شر: السفر، مث صلى خلفه متمما وقال

 :وجه الداللة
أربعا يف السفر مع أنه أنكر  ف عثمان بن عفان ، صلى خلعبد اهلل بن مسعود  أن

التفر  والشقا ، وهذا  ألنه يوقع األمة يف( اخلالف شر) :عليه اإلمتام، وملا سئل عن هذا قال
 .باإلمتام لمن اخلالف، ال سيما وأن الصالة ال تبط منه خروج

يريبك إىل ما ال  دع ما"قال صلى اهلل عليه وسلم  أنه من باب اإلحتياط يف الدين ، وقد -3
   .(2)" يريبك
 

 :مستندها األصويل

القاعادة باألصاول    طبرروج من اخلالف خترجيا أصوليا يميكننا أن خنرج قاعدة اخل     

أكثر من ا باألصول من ارتباط "اخلروج من اخلالف مستحب"لقاعدةفإن ، اوخيرجها عليه

 :التايلوذلك على النحو جهة 

 :االستحسانخترجيها على قاعدة : أوال 

 .(2) (األخذ دصلحة جزئية يف مقابلة دليل كلي: ) بقوله عرف الشاطيب االستحسان 

                                                 
، صححه األلباين يف (1961)برقم( 2/199)أخرجه أبو داود كتاب املناسك باب الصالة دىن  (1)

 (1/551)صحيح أيب داود
لنسائي كتاب وا،  (2518)برقم (4/668)قائق والورع الترمذي كتاب صفة القيامة والر أخرجه (2)

، قال الترمذي حسن صحيح .  (5711)برقم  (8/327)باب احلي على ترك الشبهات  األشربة
 ( .1/44)لباين يف اإلرواء وصححه األ

 (.4/216) :املوافقات للشاطيب (3)
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فإن مقتضاى القيااس أن   ) : زاع القاعدة منه، فيقول عبد الرمحن السنوسيتناوأما وجه 

وحيكم دقتضى اجتهاده الذي أداه إليه الظن الغالب املوجاب   ، ي اجملتهد على وفق دليلهرجي

فال يترك قوله ودليله ليصري إىل قول الغري ودليله، هذا هو التأصيل، غري أنه يعدل عن  ، للعمل

وموجاب  ليعمل دليل غريه املرجوح عنده  ، ذلك فيهمل العمل دقتضى قوله ودليله من وجه

املخاالف عناد    رجحان دليل :هذا العدول عن العمل دقتضى االجتهاد اخلاص من وجه هو

زم مدلول دليل ذلك املخالف، املستدعي لالحتياط واآلخذ باجلزم، وهاو  ال اجملتهد على دليله

  علاى  ، بل قصاراه أنه  امتثلعلى هذا ليس تاركا العتقاده يف قوله ودليله ومطرحا له بالكلية

من األمرين مع اعتقاده أو اختار األشق  ، هاة يكون رأي الغري أرجح منوفق دليل غريه من جه

 .(1) (رى عدول يسنده النظر احلازم والرأي السديد، وهو كما ته األخفصح

 .(2) هل كل جمتهد يف الفروع مصيب: خترجيها على قاعدة: ثانيا  

فيما لو اجتهاد جمتهادان يف   : األصوليون يف كتبهم كثريًا، وهي وهذا املسألة يتطر  هلا

أو أن  ؟ بعيناه مسألة من مسائل الفروع، مث اختلفوا على قولني، فهل املصيب هو أحدمها ال 

 .كالمها مصيب؟

 :اختلف األصوليون يف ذلك على قولني

 كل جمتهد مصيب: فقال بعضهم

 .ن املصيب واحد فقطإ: وقال البعض
                                                 

 (.42) :مراعاة اخلالف ص (1)
 (.51) ص: ينظر مراعاة اخلالف (2)
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، ولكن ميكننا ختريج قاعدة اخلروج من اخلالف مستحب على (1)وليس هذا جمال البحي

 :القولني هذه القاعدة على كال

ن من اعتقد أحد األقوال جيوز األخذ باالقول  فعلى القول بأن كل جمتهد مصيب، فإ

 .فهو مل يعدل عن الصواب يف ذلك، اآلخر العتقاده أن كل جمتهد مصيب 

ه لغلبة ظناه،  حوعلى القول بأن املصيب واحد فقط، فإن من رجح أحد األقوال إمنا رج

له حظ  له به رأى أنوهو ال يقطع خبطأ قول املخالف، وملا رأى دليل املخالف وقوة استدال

 .(2)(وأن االحتياط والورع يف ذلك مطلوب سيماى خالفه يف املسألة ، المن النظر فراع

 :شروط مراعاة اخلالف
تقرير القاعدة واألدلة على مشروعيتها فإن اخلالف الذي يستحب اخلاروج   بعد ما تبني

 :منه له شروط معينة فليس كل خالف يستحب اخلروج منه، ومن هذه الشروط ما يلي

 :أن ال  خيالف نصًا من القرآن أو من السنة -1
ت أن املخالف قد خالف نصًا صرحيًا من القرآن أو من السنة، فإنه ال يلتفت إىل بثفمىت 

 .خالفه قول من وطرح  ، خالفه بل الواجب التسليم للنص وإتباعه

ه من قاال بإبطالا   ع اليدين يف الصالة ومل يبال برأيومن مث سن رف) : قال السيوطي

 .(3)(من رواية حنو مخسني صحابيا ألنه ثابت عن النيب  ، الصالة من احلنفية

                                                 
 (.4/489)، شرح الكوكب املنري (498) :التبصرة: نظر لالستزادة ا (1)
 (.51)ص :انظر مراعاة اخلالف  (2)
 (.137) :األشباه والنظائر (3)
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 :أن ال يؤدي اخلروج من اخلالف لصورة ختالف اإلمجاع -2

فمىت أدى اخلروج من اخلالف إىل خمالفة اإلمجاع، وجب طرحه وعدم االلتفات إليه، ألن 

 .اإلمجاع مقدم عليه

الويل،  مود بأقل من ربع درهم مقلدا أبا حنيفة يف عدكمن تزوج بغري ويل وال شه: لهاومث

يف أقل من ربع درهم، فإن هذا النكاح لو عار  علاى    فعييف عدم الشهود، والشا لكاوما

احلنفي ال يقول بصحته، وكذلك املالكي والشافعي واحلنبلي وعليه فالفسو يف هاذه احلالاة   

 .(1) يقل هبا أحدوال يرى فيه خالف ألن هذه الصورة مل، واجب اتفاقًا 

 .(2)أن يكون مأخذ اخلالف قويًا، فإن كان واهيا مل يراع -3

كان خطئاا بيناا مان    دعىن أن يكون اخلالف له حظ من النظر وتتجاذبه األدلة، وأما ما 

 .عد شذوذًا من قائله فال يلتفت له، وال خيرج من خالفهاملخالفني، أو ي

وم يف السفر أفضل ملن قوي عليه، ومل يبال بقول ومن مث كان الص: ومثل له السيوطي بقوله

 .(3)إنه ال يصح: داود

  :(4)أن ال يوقع اخلروج من اخلالف يف خالف آخر -3

 ى اخلروج ولكن إذا أد ،االحتياط للقول اآلخرفإن الغاية من اخلروج من اخلالف هو 

                                                 
 ، بتصرف يسري(79) :مراعاة اخلالف ص ،(2/131: )املنثور يف القواعد (1)
 (2/129: )املنثور يف القواعد (2)
 (.137) :األشباه والنظائر (3)
 .در السابقاملص (4)
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من خاالف  خرجنا  نكون قد خر فإنه ال يعترب، ألنناآمن اخلالف إىل الوقوع يف خالف 

 .ودخلنا يف خالف أخر، فال فائدة إذا من اخلروج من اخلالف يف هذه احلالة

 :  ل ذلكاومث

ل يف الوتر واجاب،  لوتر واجب، وذهب املالكية أن الفصذهب احلنفية إىل أن الوصل يف ا

ن وعند الشافعية واحلنابلة جيوز الفصل والوصل مجعا بني األدلة، فال ميكن للشافعية واحلنابلة أ

باون  وجيستحبوا الوصل مراعاة خلالف احلنفية، ألهنم سوف يقعون خبالف املالكية الاذي ي 

الفصل، وال اخلروج من خالف املالكية ألهنم سوف يقعون يف خالف احلنفية الذين يوجباون  

 .(1)الوصل

 :(2)أن ال يترك املراعي للخالف مذهبه بالكلية -5

أن ال يؤدي اجملتهاد إىل تركاه مذهباه     : اخلروج من اخلالف يف بعض املالكية شترطا

ن ترك مذهبه بالكلية وقال بالقول األخر، فهو تقليد، والتقلياد بعاد النظار    إبالكلية، ألنه 

والبحي يف األدلة واالجتهاد فيها منعه أكثر أهل العلم، ألن الواجب أن يصري إىل ما أداه إليه 

 .اجتهاده

 :مثاله

 أصحاب مالك  هبه مث يطلق فيه ثالثًا، فعند بعضمذفاسدًا على  اأن يتزوج شخص تزوج

                                                 
 (.137)ص  :االشباه والنظائر للسيوطي (1)
 (.81) :مراعاة اخلالف ص (2)
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يلزمه الطال  وال يتزوجها إال بعد زوج، فإن تزوجها قبل زوج مل يفسو نكاحه ألن التفرياق  

 .وهو عنده صحيح وعند املخالفني فاسد،  حينئذ إمنا كان العتقاد فسو النكاح 

 لو قيل به لكان مراعاة  فمنعه من تزوجها أواًل مراعاة للخالف، وفسو النكاح ثانيًا

 .(1)بالكلية خلالف يف احلالتني لكان تركا ملذهبهى اللخالف أيضًا، فلو راع

 :حاالت يتعذر فيها اخلروج من اخلالف

تاوفر  وأنه ليس كل خالف خيرج منه حىت ت شروط اخلروج من اخلالف، بينت بعد أن

من اخلالف، حبياي ال ميكان    يتعذر فيها اخلروج اليتاالت احل بعض شروطه، أذكر هنا أن 

 :من اخلالف فيها، وهي حالتان للفقيه اخلروج

 :(2)أن يكون اخلالف من اختالف التضاد :األوىل 

فإن كان اخلالف اختالف تضاد تعذر اخلروج من اخلالف فيه، حبيي يكاون القاوالن   

 .متضادان من كل وجه

 : ومثاله

مصري ظل كل شيء مثليه، وقاال بعاض   أن وقت العصر  : حنيفة رمحه اهلل تعاىليبقول أ

 .(3)إن هذا أخر وقت العصر مطلقًا ويصري بعده قضاء: الشافعية

                                                 
 .بتصرف يسري( 41)مراعاة اخلالف ص  (1)
 (2/132) :املنثور يف القواعد  (2)
 .بتصرف يسري –املرجع السابق  (3)



 27 

ى خالف أيب حنيفة يكون قد ألنه إن راع، فال ميكن اخلروج من اخلالف يف هذه الصورة 

ى خالف بعض الشافعية يكون قد أداها قبل د وقتها على القول الثاين، وأن راعأدى العصر بع

 .على قول أيب حنيفة، فكان اخلالف هنا من اختالف التضادالوقت 

 :أن يكون اخلالف متعلقًا باحلقو  : الثانية

 :(1)قال العز بن عبد السالم

قد يتعذر الورع على احلاكم يف مسائل اخلالف، كما إذا كان ليتيم على يتايم حاق   ) 

أحدمها، وعلى احلاكم التوسط يف خمتلف فيه، فال ميكن الصلح بينهما، إذ ال جتوز املساحمة دال 

 .(2)(اخلالف، وكذلك حكم األب والوصي 

 :قاعدة اخلروج من اخلالف مستحب ما ال جتري فيه

ليست قاعدة مطردة يف كل خالف ، بل هناك ( اخلروج من اخلالف مستحب)أن قاعدة 

 :مواضع الجتري فيها القاعدة ، ومن هذه املواضع 

 .(3) العقائد -1
 مسائلها اخلروج من اخلالف، ألن مبناها على مطلق اإلتباع، واالنقياد  فال جيوز يف

                                                 
فقيه شافعي بلغ ،ءلقب بسلطان العلماامل،السلمي الدمشقي عبدالعزيز بن عبدالسالم بن أيب القاسم  (1)

انظر .  قواعد الشريعة ، قواعد األحكام ،تفسري الكبري ال:من مؤلفاته ( ها 661: )ت ،رتبة االجتهاد 
 (.8/219) طبقات الشافعية الكربى

 (2/21: )قواعد األحكام (2)
 ، بتصرف يسري(79) :مراعاة اخلالف ص (3)
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إذا قضى  نةموما كان ملؤمن وال مؤ: والتسليم ألمر اهلل عز وجل وأمر رسوله قال تعاىل

اهلل ورسوله أمرًا أن يكون هلم اخلرية من أمرهم ومن يعص اهلل ورسوله فقاد ضال ضاالاًل    

مبينا
(1). 

، بل الواجب طرحهاا وإتبااع    ألقوال أهل الكالم واملبتدعة يف البابلتفات فال إوعليه 

 .سبيل املؤمنني من الصحابة والتابعني

 :(2)املعلوم من الدين بالضرورة -2

ال جمال لالحتياط فيها، وال اخلروج من اخلاالف   املعلومة من الدين بالضرورة،  فاألمور

األمار كوجاوب    وهذا،  لالختالف فيها أصاًلفيها، ألهنا معلومة للخاصة والعامة، وال جمال 

 ،رمي الزنا واخلمرصيام، وحجية السنة مع القرآن، وحتووجوب ال، ووجوب الزكاة  ، الصالة

 .حنو ذلك من األمورو

هتاا  لوضوح أدلتها، وظهور القطع يف ثبووإمنا امتنع تسويغ اخلالف فيها ): قال السنوسي

 ساو  واخلالف إمنا جيوز وي،  العقالء باتفا االجتهاد لقطعي خارج عن موارد ا اداهتا، إذومف

 .(3) (اء الدليل، وقوة االحتمال، ودقة احلكمخفعند 

 :ما كان من قبيل اختالف التنوع-3

 الشارع، حبيي ال يستدعي اخلالف يف أحاد جهة  ه من كحال ما استوى التخيري يف جنس

                                                 
 (63)اآلية :سورة األحزاب  (1)
 ، بتصرف يسري(79) :مراعاة اخلالف ص (2)
 .املصدر السابق (3)
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كاألحادياي الاواردة يف   ،  ملاورد وا أنواعه استحباب اخلروج منه، الستوائها يف القوة

 .وحنو ذلكصالة اخلوف  االستفتاح، وأحاديي التشهد، واألحاديي الواردة يف صفة

 :(1)صور اخلالف وإمكانية مراعاهتا

اخلروج من اخلالف يف كل مسألة بعينها حبسب اختالف الفقهاء يف املسألة،  أحوالختتلف 

يكون بالترك واالجتناب، وهناك حالة ثالثة وقع  فتارة يكون اخلروج من اخلالف بالفعل، وتارة

 .فيها اخلالف

 :بالفعل اما كان اخلروج من اخلالف فيه: احلالة األوىل

 : صور اوهل
فاخلروج مان اخلاالف    ، ل، ومستحب على القول الثاينأن يكون الفعل واجبًا يف قو -أ

 .يكون بفعله
 :ااهلمث

ا سنة، وقيل واجبة واخلروج من اخلاالف يكاون   االختالف يف املواالة يف الوضوء، فقيل إهن

 .بفعلها

فاخلروج من اخلالف هناا  ، قول، ومباحًا على القول الثاين أن يكون الفعل واجبًا يف  -ب
 .يكون أيضًا بفعله

 : ااهلمث
 .فاخلروج من اخلالف يكون بفعلها، وقيل إهنا واجبة  ة ،العقيقة عن املولود، فقيل إهنا مباح

                                                 

مراعاة اخلالف  ،( 2/128)، املنثور يف القواعد( 1/215)قواعد األحكام يف مصاحل األنام: انظر (1)
 (.61: )واخلروج منه يف أصول املالكية ص
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ج مان اخلاالف   اخلروف ، الفعل واجبًا يف قول، مكروها على القول الثاينون كأن ي -ج

 .يكون بالفعل

 :اهلامث

 .البسملة يف الفاحتة، واجبه على قول، وقيل مكروهه، فاخلروج من اخلالف يكون بقراءهتا

 .بالترك اما كان اخلروج من اخلالف فيه: احلالة الثانية

 : وله صور

فاخلروج من اخلالف فيه ، قول، مكروها على القول الثاين  لىأن يكون الفعل حمرما ع -أ

 .يكون بالترك

 :امثاهل

ها، ، فقيل حيرم األكل منا  به على غريه كاألسد واألكل من كل ذي ناب من السباع يعد

 .وقيل يكره

 .ترك األكل منهابفاخلروج من اخلالف فيه يكون 

 .ل الثاينمباحًا على القو ، أن يكون الفعل حمرمًا على قول -ب

 :امثاهل

 .األكل من حلم الثعلب، فقيل مباح، وقيل حيرم

 .ن اخلالف منه يكون بترك األكل واخلروج م

 :ما وقع فيه اخلالف: احلالة الثالثة
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 احلالاة ففي هذه  ،ويكون هذا فيما إذا كان الفعل واجبًا يف قول، حمرمًا على القول الثاين

 :خلالف على قولنياختلف أهل العلم يف كيفية اخلروج من ا

 :القول األول

 أنه يتعذر اخلروج من اخلالف يف هذه املسألة، والبد من ترجيح أحد القولني وهذا اختيار 

 .(2)ألهنما تعارضا فالبد من ترك أحدمها واإلتيان باآلخر (1)الشاط من املالكية ابن 

 :القول الثاين
و حرام أو واجب، فالعقاب متوقاع  فإن اختلفوا هل ه) :(3)رايفقال القأن الورع الترك، 

إن احلرام إذا عارضه الواجب قدم على الواجب، : على كل تقدير، فال ورع إال أن نقول 

ألن رعاية درء املفاسد أوىل من رعاية حصول املصاحل، وهو األفضل، فيقدم احملرم ها هناا  

 .(4) (فيكون الورع الترك

 :املناقشه

 ، فإن أقدم اف عنهفكاإلقدام على ذلك الفعل واالن بأنه البد من ): تعقبه ابن الشاط

 فأين اخلروج، احملرم  ه احمللل ، وإن انكف عنه فقد وافق مذهبفقد وافق مذهب املكلف 

                                                 
، كي فرضي فقيه مال،و القاسم سراج الدين ابن الشاط بأ،السبيت  قاسم بن عبداهلل بن حممد األنصاري (1)
انظر  .غنية الرائض يف علم الفرائض، درار الشرو  على أنواء الربو  إ:من مصنفاته ( 723): ت

  (225)الديباج املذهب 
 (.4/369)  :الفرو  وهوامشه البن الشاط (2)
( ها684: )ت،من علماء املالكية ،شهاب الدين الصنهاجي القرايف ، نأمحد بن إدريس بن عبد الرمح (2)

  (62)الديباج املذهب  انظر. الذخرية،ييز الفتاوى عن األحكام حكام يف متاإل، الفرو   :من مصنفاته
 (.4/369)  :الفرو  وهوامشه (4)
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 . (1)(من املذهبني ذلك عمل على وفق أحد املذهبني ال خروج عن اخلالف، إمنا 

 :وعليه فالراجح ما قرره ابن الشاط ألمرين

 . فال ميكن اخلروج من اخلالف يف هذه احلالةلتعار  القولني -1

فيكون اختيار  ، القول الثاين يف احلكم ق أحد املذهبني يف احلكم فقد خالفن وافأنه إ -2

 .أحد القولني ترجيح له، ال خروجًا من اخلالف الثاين

 :االستناد إىل تعليل بعض األحكام باخلروج من اخلالف

أننا جند كثريًا مان   كر هنا مسألة مهمة يف هذا الباب، وهيذأهذه القاعدة  ويف خامتة دراسة

يستحب كذا وكذا خروجاًا مان   : يعلل احلكم باخلروج من اخلالف، بقوله مثاًل أهل العلم 

اخلالف، فهل يسو  تعليل احلكم باخلالف؟ وهل اخلالف علة شرعية مؤثرة يف تعليل احلكم؟ 

لة املعروفة يف اصطالح أهل األصول، واليت تناط العبه  إن عين أن التعليل باخلالف: فاجلواب

 .(2)هبا األحكام فال نزاع يف بطالن تعليل احلكم باخلروج من اخلالف

 :به أحد أمرين التعليل به يف كتب أهل العلم إمنا يراد الذي جاء الواقع أنو

 بكذا يعلل العلماء احلكم بل  ،فليس املراد به أن يكون تعلياًل للحكم  ، االحتياط -1

 .(3) املسألة، وال شك أن هذا سائغ يف الشريعة بل ومطلوبيفلالحتياط خروجا من اخلالف 

                                                 
 (.4/369)  :الفرو  وهوامشه (1)
 .بتصرف يسري (117)ص   :مراعاة اخلالف (2)
 .املرجع السابق(3)
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وقاوة مأخاذه    فإن اجملتهد ملا يرى دليل خمالفه ، أن املراد بالتعليل ما يرادف السبب،  -2

يكون ذلك سببًا يف مراعاته واعتباره، حيي يتسبب اخلالف يف دفع اجملتهاد إىل النظار يف   

ن وجده ضعيفًا طرحه وبقى على اجتهاده، إاملخالف، فإن وجده قويًا ظاهرًا راعاه، و مأخذ

 .(1)وإذا آلت املسألة إىل الدليل وقوته فقد خرجت عن شبهة التعليل

تعليل األحكام باخلالف علة باطلاة يف  : )-رمحه اهلل تعاىل-قال شيو اإلسالم ابن تيمية 

ت اليت يعلق الشارع هبا األحكام يف نفس األمر فإن فإن اخلالف ليس من الصفا ،نفس األمر

، ولكن يسلكه من مل يكن عاملا باألدلة الشرعية يف نفاس  ذلك وصف حادث بعد النيب 

 .( 2) (األمر لطلب االحتياط

 :-رمحه اهلل تعاىل-وقال الشيو ابن عثيمني 

ل كاثرية يف أباواب   والصواب أن التعليل باخلالف ال يصح، ألننا لو قلنا به لكرهنا مسائ)
العلم لكثرة اخلالف يف املسائل العلمية، وهذا ال يستقيم فالتعليل باخلالف ليس علة شرعية، 

خروجًا من اخلالف، ألن التعليل باخلروج من اخلالف هو التعليل : قولكيقبل التعليل بوال 
 ألن فيه خالفباخلالف، بل إذا كان هلذا اخلالف حظ من النظر واألدلة حتتمله فنكرهه، ال 

 .(4) ((3) "دع ما يريبك إىل ما ال يريبك"باب  منولكن ألن األدلة حتتمله، فيكون 
 

                                                 
 (.117)ص   :مراعاة اخلالف (1)
 (.23/281)  :جمموع الفتاوى (2)
لنسائي كتاب وا،  (2518)برقم (4/668)الترمذي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع  أخرجه (3)

، قال الترمذي حسن صحيح .  (5711)برقم  (8/327)باب احلي على ترك الشبهات  األشربة
 ( .1/44)لباين يف اإلرواء وصححه األ

 (.1/25)الشرح املمتع  (4)
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 الفصل األول
 
 

خروجا )المسائل التي علل فيها فقهاء الحنابلة الحكم بـ 
 :في المعامالت المالية( من الخالف

 
 

 :ويشتمل على مثانية مباحي
 ق ، فبااع بغري حا  ال معلى وزن كراهية الشراء ممن أكره : املبحي األول

 .الذي أكره عليه عه يف ذلك املالمتا
 .بعد نداء اجلمعة وغريه من العقود بيع خيار إمضاءحيرم : املبحي الثاين
بعشارة، مث   ، ما لو اشاتراها مراحبةاإللزام بالبيان يف البيع : املبحي الثالي

 .مث أراد بيعها، باعها خبمسة عشر، مث اشتراها بعشرة
لزوم الصدقة بالزيادة على من اشترى الثمر قبل بدو الصالح : بحي الرابعامل

 .بشرط القطع مث تركه حىت منا
 .كراهية إجارة احللي بنقد من جنسه: املبحي اخلامس
 .كراهية استئجار الكافر لكتابة املصحف: املبحي السادس
عان   املشتري غائبااً اشتراط اإلشهاد على الشفعة إن كان : املبحي السابع

 .يف البلد اجمللس حاضرًا
 .واجد اللقيط عليه بإذن احلاكم إنفا : الثامناملبحي 
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 المبحث األول

 ممن أكره على وزن مال بغير حق ، فباع متاعه كراهية الشراء

  في ذلك المال الذي أكره عليه

 :صورة املسألة

بياع مالاه    دفعه، فيضطر إىل على شخصكأن يكرهه ، مال دفع أن يضطر إنسان إىل  

 فما حكم الشراء منه يف هذه احلالة ؟، املال ليدفع له

 .(1)اء ببيع املضطروهذه املسألة يعرب عنها بعض الفقه

 :حترير املسألة

 :على البيع نوعان اإلكراه

 .جواز الشراء منه بشروطه وهذا ال إشكال يف: إكراه حبق -1

 :إكراه بغري حق وهذا قسمان -2

 .(2)باطل من أصله باإلمجاعوهذا  إكراه على العقد يف البيع: لالقسم األو                

على البيع،   إلكراه ليسإكراه على دفع مال يضطره إىل إجراء عقد بيع، فا: القسم الثاين

 .وإمنا على سبب البيع، وهو دفع املال وهذه هي مسألتنا هنا

                                                 
 (.11/16: )اإلنصاف والشرح الكبري (1)
 (.9/188: )، اجملموع للنووي(29/199: )جمموع الفتاوى (2)
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 :لةنصوص فقهاء احلنابلة يف املسأ

فبااع  ))حبق أو غريه ،  ((على وزن مال))أكره  ((أو))) :حيي قال جاء يف شرح املنتهى

البيع نصاًا، ألناه مل    ((صح))املال الذي أكره على وزنه  ((يف ذلك))كثوب  ((داره وحنوها

املضطر إليه للخالف كألنه  - أي ممن أكره على وزن مال ((وكره الشراء منه))يكره عليه، 

 .(1)(يف صحة البيع

 :اخلالف يف املسألة

 :أقوال ثالثةف العلماء يف هذه املسألة على اختل

 : القول األول

 .(3)ومذهب الشافعية ،(2)مع صحة البيع، وهو املذهب عند احلنابلة منه كراهية الشراء

 : القول الثاين

واختياار شايو   ، (5)والظاهرية، (4)يصح الشراء منه من غري كراهة، وهو مذهب احلنفية

 .(6)اإلسالم ابن تيمية

 
                                                 

 (.3/618: )شرح املنتهى (1)
 (.4/332)، حاشية الرو  (11/16: )الشرح الكبري واإلنصاف (2)
  (.3/418)روضة الطالبني (9/188)اجملموع (3)
 .(5/59)حاشية ابن عابدين (186/ 7:)بدائع الصنائع  (4)
 (.9/23: )احمللى (5)
 (.11/16: )اإلنصاف (6)
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 :الثاليالقول  

 .(2)، ورواية عن اإلمام أمحد(1)حيرم الشراء منه، وهو مذهب املالكية

 

 :أدلة القول األول

 :استدل أصحاب القول األول دا يلي 

إال أن تكون جتارة عن ترا  منكم: قوله تعاىل -1
(3). 

فإن طنب لكم عن شيء منه نفسا: قوله تعاىل -2
(4) 

 :وجه الداللة

لصحة العقود ومنها البيع، ولكن قالوا بصحة البيع مع الكراهاة،  إن اآليات اشترطت الرضا 

 ألنه غري مكره على البيع نفسه ولكنه مكره على دفع الثمن، والغالب أنه سوف يبيع بأقل من

 .نصف الثمن

 :قشوميكن أن ينا

 .كراهةقد باع باختياره فيصح بال ال دليل يف اآليات، ألنه غري مكره على العقد نفسه بل  

 

                                                 
 .(2/19)شرح ميارة (4/248: )مواهب اجلليل (1)
 (.4/7)، املبدع (4/3: )الفروع (2)
 (.29)اآلية : سورة النساء (3)
 (.4)اآلية : سورة النساء (4)



 38 

 .(1)"إمنا البيع عن ترا : " قال : ديي أيب سعيد اخلدري قالح -3

 .(2)"ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه: "حديي أيب بكرة مرفوعا -4

 : وجه الداللة   

       دلت األحاديي على اشتراط الرضا يف العقود، والذي باع يف حقيقته غري راضي بل هو 

 .(3)ةى العقد فيصح مع الكراهعل كنه أكره على الثمن اللمكره، و

 : نوقش

 إمنا وقع على دفع الثمن ، ومل يقاع اإلكاراه   فاإلكراه ذكروا ،  ما دا سبق، أنه ال دليل على

 .على العقد نفسه

 :أدلة القول الثاين

وأحل اهلل البيع وحرم الربا: قوله تعاىل -1
وهذا بيع صاحيح تاوافرت فياه     .(4)

 .(5)بل قد باع خمتارًا إىل دليل وال إكراه يف العقدحيتاج الشروط، فإخراجه عن هذا 

                                                 
، والبيهقي كتاب البيوع ، (2185)برقم ( 2/737)باب اخليار ،ابن ماجه كتاب التجارات  أخرجه (1)

(  4/169)نصب الراية:صححه الزيلعي ،( 11858)برقم(6/17)ضطر وبيع املكره يف بيع امل باب ماجاء
 .(2/219)صحيح ابن ماجه :لباين واأل

 (6/111)عليه جدارا  من غصب لوحا فأدخله يف سفينة أو بنا: ابب، أخرجه البيهقي كتاب الغصب (2)
رواء اإل: حه االلباين صحو ، (2883)برقم (3/423)كتاب البيوع : والدارقطين ، (11325)برقم
(5/279). 
 (.4/332)، حاشية الرو  (11/16: )الشرح الكبري واإلنصاف (3)
 .(275)سورة البقرة آية  (4)
 (.6/37)انظر اختيارات شيو اإلسالم الفقهية  (5)
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قاد  فا عن الشراء منه نإن يف الشراء منه إحسانًا له لدفع ضرورته بذلك، ولو امتنع -2

 .(1)حرجذلك يف  يوقعه

 :نوقش

 .أو يعطى عطية تدفع عنه الضرورة ، را قسلم وقوعه يف احلرج، بل ميكنه االستيال  

 :وأجيب عن هذه املناقشة

 معدم تلازم  ريباب الضرورة، فليس هو فق منجد من يقرضه، مث هي ليست قد ال يو أنه

 .إعانته

 

 :أدلة القول الثالي

  (2) أدلة القول األولبا  اصحاب القول الثالي استدل

 .وقد سبقت مناقشتها 

عان بياع    رساول اهلل  هنى : قال علي استدالهلم دا رواه ، زاد على ذلك  -1

 .(3)قبل أن تدركبيع الثمرة عن  غرر، والبيع عن  ، ويناملضطر

                                                 
 (.8/123: )الشرح املمتع (1)
  (9/188)اجملموع ،( 11/16:)الشرح الكبري واالنصاف (2)
 (3/255)باب يف بيع املضطر ،كتاب البيوع :وأبو داود ، (937)حديي ( 2/252)أمحد  هأخرج (3)

يف اسناد احلديي : ، قال اخلطايب يف معامل السنن ن فيه راو جمهولوهو حديي ضعيف أل،  (3382)برقم
: املبدع:،  وابن مفلح (7/512) احمللى وضعفه ابن حزم . (5/47. )رجل جمهول ال ندري من هو

 .(273)د ، وضعفه األلباين ، انظر ضعيف أيب داو(4/7)
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 :وجه االستدالل

 .(1)التحرميهنى عن بيع املضطر، وهذا يف حقيقته مضطر إىل املال، فهو داخل يف : قالوا
 :نوقش
 .، فاحلديي ضعيفأن يف سنده رجاًل جمهواًل  -1
على فر  صحته فقد فسر بأن املضطر أن جييئك حمتاج فتبيعه ما يسااوي عشارة    -2

 .(2)بعشرين

 

 :الترجيح

كراهة وسبب التارجيح  صحة البيع بال : وهو القول الثاينهو  –واهلل أعلم  –والراجح 
 :أمرين
 .قوة أدلة هذا القول ووجاهتها -1
 .صرحيةغري  أدلة صحيحة غري صرحية، أو صحيحة  إما هيأن أدلة املخالفني ضعيفة، ف -2

 

 :اخلالصة

هو مراعاة خالف القائلني بتحرمي الشراء ( الفللخ)ا سبق يتبني أن مراد احلنابلة بقوهلم مم
املالكياة،  ممن أكره على وزن مال حبق فباع متاعه يف ذلك املال الذي أكره عليه، وهام  

 .ورواية عن اإلمام أمحد

                                                 
 (.4/7)املبدع  (1)
 .املرجع السابق (2)
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 المبحث الثاني

 بعد نداء الجمعة الثاني وبقية العقود إمضاء بي  خيار ةحرم

 

 :حترير املسألة

ا الذين يا أيه: لقوله تعاىل (1)لبيع بعد نداء اجلمعة الثاين حمرمال خالف بني الفقهاء أن ا

 .(2) (يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهلل وذروا البيع آمنوا إذا نودي للصالة من

 :فالبد من التطر  ملسألتني ذلكواختلفوا يف صحة العقد من عدمه ، ولتوضيح 

 .عة الثاينللبيع بعد نداء اجلم احلكم الوضعي: املسألة األوىل

 .حكم إمضاء بيع خيار بعد نداء اجلمعة الثاين :املسألة الثانية

ويصح إمضاء بيع خيار وبقية العقود كنكاح وإجاارة و  )): )جاء يف مطالب أويل النهى     

وقر  وغريها بعد نداء اجلمعة، ألن النهي عن البياع وغاريه ال يسااويه يف     ((صلح ورهن

إمضاء البيع وما عطف عليه بعد الناداء الثااين    ((ويتجه وحيرم)) فواهتا، التشاغل املؤدي إىل

 .(3) (وهو متجه، البيع، وألن اإلمضاء ليس ببيع  لالختالف يف صحة

 

                                                 
 (.2/146: )املغين ،( 4/367)اجملموع ،(2/127: )بداية اجملتهد ،  (5/232)بدائع الصنائع  (1)
 (.9)اآلية : سورة اجلمعة (2)
 (.3/52: )مطالب أوىل النهى (3)
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 .ي للبيع بعد نداء اجلمعة الثايناحلكم الوضع: املسألة األوىل

 : صورة املسألة

أن العقاد حمارم،    باالتفا فبعد نداء اجلمعة الثاين، لو تبايع رجالن ممن تلزمهما اجلمعة 

 يصح العقد مع التحرمي أو هو باطل ؟ولكن هل 

 :يف املسألة األقوال

 :اختلف أهل العلم يف هذه املسألة على قولني 

 :القول األول

 ، وهاو ماذهب   .(1)املالكياة أن البيع فاسد ال يصح، وهذا هو املشهور من مذهب  

 (2)احلنابلة

 :القول الثاين

 .(4)والشافعية (3)هذا هو مذهب احلنفيةأن العقد صحيح، و 

 :أدلة القول األول

 :يلياستدل أصحاب القول األول دا 

                                                 
 .(1/354)لكايف البن عبدالرب ا (2/127: )بداية اجملتهد (1)
 .(.  65 \ 6) خالد املشيقح وآخرون . الرو  املربع حتقيق د ، (2/146: )املغين (2)
 (.5/111)، الدر املختار (5/232)بدائع الصنائع  (3)
 (.3/418)، روضة الطالبني ( 4/367)اجملموع(4)
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منوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاساعوا إىل ذكار اهلل   آيا أيها الذي : قوله تعاىل -1

 .(1) (وذروا البيع

 :وجه الداللة

 .(2)أن النهي يقتضي الفساد، ألنه عائد لذات البيع

من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس : "قال رسول اهلل : اهلل عنها قالت يعائشة رض عن-2

 .(3)"منه فهو رد

 :وجه الداللة

 .أي باطل؛  فهو رد وعليه ،  واإلمجاعخمالف ملا عليه الكتاب  أن البيع بعد نداء اجلمعة

 :القول الثاين أدلة اصحاب 

 .ا البيعرووذاستدل أصحاب القول الثاين باآلية السابقة 

 :وجه الداللة
 .(4)املنع ملعىن آخر غري البيع وهو ترك السعي، فيبقى البيع يف األصل جائزبأن  : قالوا 
 :نوقش

 .(5)فيبطل البيع من أصله توجه لذات العقدمبعدم التسليم، ألن النهي  

                                                 
 (.9)اآلية : سورة اجلمعة (1)
 (.2/146: )املغين (2)
، (2551)برقم (  2/959)باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ، كتاب الصلح :البخاري  أخرجه (3)

 (1718)برقم (3/1343)كتاب األقضية باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور : ومسلم 
 (. 65 \ 6) خالد املشيقح وآخرون . الرو  املربع حتقيق د (4)
 .املرجع السابق (5)
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 :الترجيح

 :هو القول األول وذلك ملا يلي  –واهلل تعاىل أعلم  –الراجح 

 .دل به أصحاب القول األولما است قوة -1

 .االقول الثاين، وورود املناقشة عليه أدلةضعف  -2

 :املسألة الثانية

 .حكم إمضاء بيع خيار بعد نداء اجلمعة الثاين

 :صورة املسألة

، وبعد ناداء  ترط أحدمها اخليار ملدة يوم مثالاجلمعة الثاين، ويش أن يتبايع رجالن قبل نداء

هذا اإلمضاء داخل يف حكم البيع بعد نداء اجلمعة  ، فهلالبيع  خليارامن له  اجلمعة الثاين ميضي

 ، أو غري داخل ؟ الثاين

 :اخلالف يف املسألة

 :(1)اختلف أهل العلم يف إمضاء بيع خيار بعد نداء اجلمعة على قولني

 .(2)، وهو املشهور من مذهب احلنابلةيصح: القول األول

 .(3)مام أمحدحيرم، وهي رواية عن اإل: القول الثاين

                                                 
 .بعد البحي فيما بني يدي من الكتب من نص على هذه املسألة إال احلنابلة مل أجد (1)
 (.2/22: )، شرح املنتهى(2/146: )املغين (2)
 (.11/167: )الشرح الكبري مع اإلنصاف (3)
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 :دليل القول األول

يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من ياوم  : استدل أصحاب القول األول بقوله تعاىل

اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهلل وذروا البيع
 (1). 

 :وجه الداللة

 .(2)أن النهي إمنا هو عن البيع، وإمضاء بيع خيار ليس ببيع وال يف معناه - أ

أن العلة من البيع بعد نداء اجلمعة، لئال ينشغل عان الصاالة واالساتماع     -ب             

إمضاء بيع خياار، فاال ياؤدي إىل    موجود يف البيع، وإما  للخطبة، وهذا املعىن

 .نشغال عن الصالة واالستماع للخطبة، ألنه جمرد إسقاط حق اخلياراال

 :دليل القول الثاين

 .وذروا البيعقة القول الثاين باآلية الساب استدل أصحاب

 :لداللةوجه ا

 .(3)، فهو تنجيز للبيعإن إمضاء بيع خيار يف معىن البيع  

 : نوقش

 :وذلك من وجهني ، التسليم مبعد

                                                 
 (.9)اآلية : سورة اجلمعة (1)
 (.2/146: )املغين (2)
 (.3/52: )مطالب أوىل النهى (3)
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 .وال يف حكم البيع، بل هو امضاء للبيع األولأنه ليس ببيع  -1

أنه ال يؤدي إىل االنشغال عن الصالة وال عن اخلطبة وذلك لقصر وقته، فهو جمارد   -2

 .اط حق اخليارإسق

 :الترجيح

 :هو القول األول، وذلك –واهلل تعاىل أعلم  –الراجح 

 .لقوة ما استدلوا به وصراحته -1

 .لضعف دليل القول الثاين وورود املناقشة عليه -2

 

 :اخلالصة

عللاوا احلكام    أهنم -الرواية الثانية عن اإلمام أمحد علىبناء  -اخلالف السابقيتبني من 

 الثاين، ليخرجوا من خالف احلنابلاة واملالكياة   يع خيار بعد نداء اجلمعةبالتحرمي يف إمضاء ب

 .اجلمعة الثاين القائلني بصحة البيع بعد نداء
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 المبحث الثالث

اإللزام بالبيان في البي  مرابحة، ما لو اشتراها بعشرة، ثم 

 بيعها أرادباعها بخمسة عشر ثم اشتراها بعشرة، ثم 

 

 :صورة املسألة

شتراها مرة أخارى  ابعشرة مثاًل، مث باعها على شخص خبمسة عشر مث  ةلعلو اشترى س

: ، مث أراد بيعها، فهل خيرب بذلك على صفته فيما لو أراد بيعها مراحبة، أو يكفي أن يقولبعشرة

 .رأس ماهلا عشرة؟

 :حترير املسألة

 :ال ختلو من حالتنيهذه املسألة 

 : األوىل

ته خبمسة عشر مث اشاتريته  اشتريته بعشرة مث بع: ن قاليه، فإعل ر على ماهوبني األمي أن

 .(1)جائز باالتفا  بعتك هبا وربح عشرة ، وهذا: بعشرة، فإنه جيوز البيع مراحبة بأن يقول

                                                 
 (.11/439): إلنصافالشرح الكبري مع ا: انظر (1)
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 :الثانية

فهذا الاذي وقاع فياه    ، اشتريته بعشرة : أن ال يبني األمر كله على وجهه، بل يقول 

 .اخلالف

 :ةأقوال فقهاء احلنابلة يف املسأل

الشرح الكبري  يف ابن قدامةاحلكم فيها باخلروج من اخلالف  ممن  ذكر هذه املسألة، وعلل

إن اشتراه بعشرة مث باعه خبمسة عشر مث اشتراه بعشرة أخرب باذلك علاى   : )قالحيي 

حيط الربح من الثمن الثاين وخيرب أنه : وجهه، وإن قال اشتريته بعشرة جاز، وقال أصحابنا

واملستحب يف هذه املسألة وأمثاهلا أن خيرب باحلال على وجهاه ألن فياه   اشتراه خبمسة، 

 .(1) (خروجًا من اخلالف، وهو أبعد من التغرير باملشتري

 

 :اخلالف يف املسألة
 :القول األول

وهذا هو املذهب عند  ، يستحب أن خيرب بذلك على وجهه، وإن أخرب أنه أشتراه بعشرة جاز
    .(4)الشافعية و املذهب عند ،(3) ملالكيةا ب عندواملذه( 2)احلنابلة
 

                                                 
 . (11/457: )الشرح الكبري واإلنصاف (1)
 (.11/457: )الشرح الكبري واإلنصاف ،( 2/54)شرح املنتهى  (2)
 (.11/235: )املدونة الكربى (3)
 .(3/531)، روضة الطالبني  (5/338: )البيان (4)
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 : القول الثاين

أو خيرب أن رأس ماله عليه مخساة،   ، األمر على ماهو عليه إال أن يبني ال جيوز بيعه مراحبة

 .(1)وهو املذهب عند احلنفية

 :أدلة القول األول

األمار وال  علم املشتري حبقيقة ألنه أبعد من التغرير باملشترى، فيذكره على وجهه لي -1

 .(2)ر بذلكينغ

 .(3)ألنه صاد  فيما أخرب به، وليس فيه هتمة، فأشبه ما لو مل يربح فيه -2

 .(4)أن هذا هو البيع األخري قبل املراحبة -3

 :أدلة القول الثاين

وهو مخسة ألناه كاان    ، كما أوجب ملك الثوب فقد أكد الربح أن الشراء األخري -1

 الفسو، فإذا اشترى فقد خرج عن احتمال  اببه من أسحيتمل البطالن بالرد بالعيب أو بغري

 .(5)البطالن فتأكد

 :قشميكن أن ينا 

                                                 
 .(13/82)، املبسوط للسرخسي  (5/224: )بدائع الصنائع (1)
 (.11/457: )بري واإلنصافالشرح الك (2)
 .املصدر السابق  (2)
 (.11/235: )انظر املدونة الكربى (4)
 (.5/224: )انظر بدائع الصنائع (5)
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 .أن العقد األول قد لزم ومل يظهر عيب 

 .(1)ي النماء فوجب أن خيرب به يف املراحبة كالولد والثمرةعأحد نو حألن الرب-2

 :قشميكن أن ينا 

والبيع الثاين بيع جدياد   ، بيع األولال يسلم هلم ذلك، ألن الربح يف بيع مضى وهو ال 

 .مستحدث، فله حكم آخر جديد

 :الترجيح

 .وهو قول اجلمهور ، هو القول األول –واهلل أعلم  –الراجح 

 :نوسبب الترجيح أمرا

 .أدلة القول األول، ووجاهتها قوة -1

 .عليها املناقشةوورود ، .ضعف تعليالت القول الثاين -2

 :اخلالصة

 يف املسألة هو خالف احلنفية، وحياي  عىاأن اخلالف املرتبني ل وعرضها، بعد ذكر األقوا

 : ، قاال احلنابلاة  أقيساة وإمنا هاي تعلايالت و   ، ص صريحنفيها ن املسألة ال يوجد إ

 .هو أبلغ يف النصح والصد  ، ال سيما وباالستحباب ليخرجوا من اخلالف

                                                 
 (.11/457: )الشرح الكبري واإلنصاف (1)
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 المبحث الراب 

ثمر قبل بدو الصالح لزوم الصدقة بالزيادة على من اشترى ال

 نما تركه حتى بشرط القط  ثم

 :صورة املسألة
-هذه الزياادة  تركه حىت ينمو في مث ، أن يشترى الثمر قبل بدو الصالح بشرط القطع 

 ؟ كون ملنت -النماء احلاصل بعد القطع وهي
 

 :حترير املسألة
 :شراء الثمر قبل بدو الصالح ال خيلو من أمرين 
 .(1)ال يصح باإلمجاعفالتبقية،  أن يشتري الثمر بشرط -1

 :أن يشتريها بشرط القطع يف احلال، فال خيلو من حالتني -2

 :وىل األ

ابان قداماة    ، ونقال (2)يصح البيع فباتفا  األئمة األربعة: أن يقطعها قبل منائها

 .(4)ال يصح مطلقًا: وخالف الظاهرية فقالوا ،(3)البيع اإلمجاع على ذلك

 
                                                 

 (.6/148)، املغين (129: )اإلمجاع البن املنذر (1)
، الشرح الكبري مع (11/119: )موع، اجمل(1/173: )، القوانني الفقهية(6/289) فتح القدير: انظر (2)

 (.12/181)اإلنصاف 
 (.6/148: )انظر املغين (3)
 .، وسيأيت خالفهم قريبًا(8/424: )احمللى (4)
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 :الثانية

 .خلالف وقع فيها ا فهذه قد: ة قبل قطعهاتنمو الثمرأن 

 :أقوال فقهاء احلنابلة يف املسألة

باخلالف ، جاء  -بلزوم الصدقة بالزيادة  - نص احلنابلة على هذه املسألة وعللوا احلكم

وحيي قيل بالفساد فإن املبيع بزيادته للبائع، نص عليه أمحد، ويرد الثمن : )يف شرح الزركشي

فهل يشاترك  : الشرط املصحح للعقد فبطل من أصله، وحيي قيل بالصحة ألنه قد تبني عدم 

البائع واملشتري يف الزيادة كحدوثها عن ملكيهما أو يتصدقان هبا استحسانًا للخالف؟، فياه  

 .(1) (روايتان منصوصتان

 :اخلالف يف املسألة

 : القول األول

ن، وعليه فالزياادة واألصال   أخذ البائع الثميبطل البيع بذلك، ويرد املشتري الثمرة، وي

، واختاره شيو اإلسالم (3)، وهو املذهب عند املالكية(2)عند احلنابلة للبائع، وهذا هو املذهب

 .(4)ابن تيمية

 
                                                 

 (.2/42: )شرح الزركشي (1)
 (.2/42: )شرح الزركشي ، (6/135: )املغين (2)
 .(1/333)،الكايف البن عبدالرب  (1/173: )القوانني الفقهية (3)
 (.12/181: )ح الكبري واإلنصافالشر (4)
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 :القول الثاين

واملذهب عناد  ، (1)البيع صحيح وال يبطل والزيادة للمشتري، وهو املذهب عند احلنفية 

 .(3)، ورواية عند اإلمام أمحد(2)الشافعية

 :القول الثالي 

 .(4)أمحدرواية عن  حيلة وإال فالبيع باطل وهو تكن مل إذاوهذا ،استحبابا بالزيادةيتصدقان   

 :القول الرابع 

 .(5)يصح البيع ويشتركان يف الزيادة ، وهو رواية عن أمحد  
 

 :أدلة القول األول

ار حاىت يبادو   عن بيع الثما  هنى رسول اهلل ): عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال -1

 .(6) (صالحها، هنى البائع واملبتاع

 :وجه االستدالل

 ، فيبقى  أنه هنى عن بيع الثمر قبل بدو الصالح، واستثىن من التحرمي شرط القطع يف احلال

 .(7)ما عداه على التحرمي
                                                 

 (.5/324)، البحر الرائق ( 6/289: )شرح فتح القدير (1)
 (.3/554)، روضة الطالبني ( 11/119: )اجملموع (2)
 (.12/183: )الشرح الكبري واالنصاف (3)
 ( .12/181: )املرجع السابق(4)
 ( .12/181: )املرجع السابق(5)
 (.2182)برقم ( 2/766)باب من باع خنال قد أبرت و أرضا مزروعة او بإجارة كتاب البيوع ، : أخرجه البخاري (6)
 (.                                                   6/135: )املغين (7)
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 .(1)فيما حيرم فيه النساء ده، كالنسيئةالتبقية حلق اهلل عز وجل، فأبطل العقد وجوحترمي  -2

جتعل ذلك ذريعة إىل شراء الثمرة قبل بدو صالحها وتركها حىت يبادو   البيع  صحة -3

 .(2)صالحها، ووسائل احلرام حرام

 :أدلة القول الثاين

 .(3)ختلط بغريه أشبه ما لو اشترى مثرة فحدثت مثرة أخرى ومل تتميزاالبيع  -1

  :ميكن أن يناقش 

، فبطل وقد خالف هني النيب  ، صل منه بسبب تفريطهأن االختالط وحصول الزيادة حب

 .البيع

 :أدلة القول الثالي

 .(4)اشتبه األمر يف هذه الزيادة ومستحقها، فكان األوىل الصدقة هبا -1

 : نوقش

 .(5)أن هذا من باب األكمل واألفضل، وإال فالبيع باطل ملا سبق

 .(6)ألن عني املبيع زاد جبهة حمظورة -2

                                                 

  (.  6/135: )املغين (1)

   (6/291)فتح القدير  (2)
 

 (.12/181: )الشرح الكبري واإلنصاف (3)
 

 .( 12/183: )الشرح الكبري واالنصاف(4)
 .املصدر السابق (5)
 .املصدر السابق (6)
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 : نوقش

 .بطال البيع من أصلهأن هذا التعليل صحيح ويلزم منه إ

 :أدلة القول الرابع

 .اشتبهت الزيادة هل هي للبائع أو املشتري ، فاشتركا فيها

 :الترجيح

 :هو القول األول وذلك ملا يلي –واهلل تعاىل أعلم  –الراجح 

 .ما استدلوا به وصراحته لقوة -1

 .أدلة القول األول ة األقوال األخرى وعدم مقاومتهاأدل ضعف  -2

 .على احملرم تحايلللذريعة، ومنع لل أن فيه سدًا -3

 
 :اخلالصة 

 

 روايةال على مبين عند احلنابلة الف يف هذه املسألةخلروج من اخللتعليل بامما سبق يتبني أن ا
استحبوا الصادقة بالزياادة    بطالنه، حيي مبصحة العقد وعد ، القائلةعن اإلمام أمحد الثانية

 :لوقوع اخلالف يف أمرين
 .نه، وهم بذلك يراعون خالف احلنفية والشافعيةوبطال صحة العقد -1
وقوع اخلالف يف مستحق الثمرة بزيادهتا، وهي على الصحيح من املذهب للباائع،   -2

 .وعلى مذهب احلنفية والشافعية للمشتري، واهلل أعلم
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 المبحث الخامس
 ة الحلي بنقد من جنسهإجار كراهية

 

 :صورة املسألة

حلي ذهب، فهل جيوز أن يعطيه األجرة بنقد من جنس لو أراد رجل أن يستأجر من أخر 

 .؟ احللي املستأجر وهو الذهب أو ال جيوز إال جبنس آخر

 :أقوال فقهاء احلنابلة يف املسألة

مان  ))باأجرة   ((وتصح إجارة حلي بأجرة من غري جنسه وكاذا )): )جاء يف كشاف القناع

ماع   ))جاازت إجازتاه كاألراضاي    ، ألنه عني ينتفع هبا منفعة معقودة مع بقائها ف((جنسه

 اال تصح ألهنا : ، أي يكره إجارة احللي بنقد من جنسه خروجا من خالف من قال((الكراهة

 .(1) ...(حتتك باالستعمال فيذهب منه جزء

 :اخلالف يف املسألة

 :أهل العلم يف إجارة احللي بنقد من جنسه على أقوالاختلف 

                                                 
 (.3/556: )كشاف القناع (1)
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 : القول األول

، وهو مذهب (1)ن جنسه، وهذا هو املشهور من مذهب احلنابلةيكره إجارة احللي بنقد م

 .(2)املالكية

 :القول الثاين

 .(3)احللي بنقد من جنسه، وهذا هو مذهب الشافعية جيوز إجارة 

 : القول الثالي

 .(5) (4)احللي بنقد من جنسه، وهي رواية عن اإلمام أمحد حيرم إجارة

 :أدلة القول األول

 :ول دا يلياستدل أصحاب القول األ

ته، والزينة رز إجاوعني ينتفع هبا منفعة مباحة مقصودة مع بقاء عينها فأشبهت سائر ما جت -1

 .(7) (6) (لتركبوها وزينة): ا، قال تعاىلصلية، فإن اهلل أمنت هبا علينمن املقاصد األ

                                                 
 .(3/556: )،كشاف القناع  (8/125: )املغين (1)
 .(7/18)،شرح خمتصر خليل (4/17: )حاشية الدسوقي (2)
 .(6/32)، اجملموع  (3/69: )حاشية عمرية (3)
 (.14/294: )الشرح الكبري واإلنصاف (4)
(  115/ 18) قوال للحنفية يف املسألة بعد البحي يف كتبهم، مث أطلعت على املوسوعة الفقهية  مل أجد (5)

 (.ومل نقف على رأي للحنفية يف املسألة : )فوجدت فيها
 (.8)اآلية: سورة النحل (6)
 (.8/125: )املغين (7)
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 :ة عللوا احلكم بالكراه -2

 .(1)كن ذلك ليس متحققًاأنه قد يؤدي إىل نقصانه باالستخدام فال يكون متساويًا، ول

 

 :أدلة القول الثاين

 :استدل أصحاب القول الثاين دا يلي

 .ما سبق من أدلة القول األول -1

حتقق فإنه يسري ال يقابال   نقصانه باالستعمال غري متحقق، ولوة ألن بالكراهمل يقولوا  -2

 .(2)يف مقابلة االنتفاع مث هو ، بعو 

 

 :دليل القول الثالي

 :ول الثالي دا يلياستدل أصحاب الق

ر يف إن كانت يسرية، فيحصل األجأن أجزاؤه حتتك باالستعمال فيذهب منها أجزاء و   

 .(3)ضي إىل بيع ذهب بذهب وشيء أخرهبا، فيف مقابلتها ومقابلة االنتفاع

 :نوقش

يف وزن، ولو ظهر فاألجر  بأن ما ينقص باالحتكاك يسري ال يقابل بعو ، وال يكاد يظهر

  كما يف املنفعةارة إمنا هو عو  اة االنتفاع ال يف مقابلة األجزاء، ألن األجر يف اإلجيف مقابل
                                                 

 (4/17)حاشية الدسوقي  (1)
 (.8/125: )املغين (2)
 .املرجع السابق (3)
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إىل الفر  أحد النقدين باآلخر إلفضائه  اجلزء الذاهب ملا جاز ، ولو كان يف مقابلةسائر املواضع

 .(1)باآلخر قبل القبض ايف معاوضته  أحدمه

 :حيالترج

 :وذلك ملا يلي لقائلني باجلوازا وهم ول الثاين،هو الق –واهلل تعاىل أعلم  –الراجح 

 .قوة ما استدلوا به -1

 .القول الثالي  ورود املناقشة على دليل -2

 .لقوة اخلالف يف املسألةحوط عدم إجارة احللي بنقد من جنسه واأل

 

 : اخلالصة

 تحرميب :من خالف من قال لخروجل يف هذه املسألة  احلنابلة القول بالكراهة ءعلل فقها
 .، وهي رواية عن اإلمام أمحدجارة احللي بنقد من جنسهإ

                                                 
 .(8/125)غين امل (1)
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 المبحث السادس
 المصحف ةكراهية استئجار الكافر لكتاب

 

 :صورة املسألة

أن يستأجر املسلم كافرًا لكتابة املصحف، سواء كان ذلك لقلة مان يكتاب املصااحف أو    
 .لتوفره

 :أقوال فقهاء احلنابلة يف املسألة
لقلة  -أي املصاحف  –كانوا يكتبوهنا  (1)نصارى احلرية: د أنه قالعن أمح: )جاء يف الفروع

ميكن محله علاى  : قال يف اخلالف،ال ما يعجبين : يعجبك هذا؟، قال: من كان يكتبها، قيل له
 .(2) .(...هره كراهته لذلك وكرهه للخالفظا: أهنم حيملونه يف حال كتابتهم، وقال يف اجلامع

 
 :اخلالف يف املسألة

 :الفقهاء يف هذه املسألة على أقوال اختلف
 :القول األول

 .جيوز استئجار الكافر لكتابة املصحف، إذا مل حيمله 
ملاذهب عناد   اوهاو   ،(3)رواية عن اإلمام أمحد وأخذ هبا بعض أصاحابه  القول وهذا

 .(5)، ولكن كرهه احلنابلة للخالف4)احلنفية
 

                                                 
مدينة كانت على ثالثة أميال من الكوفة ، على موضع يقال له النجف، كانت مسكن ملوك : احلرية (1)

                               .(2/328)انظر معجم البلدان .إليها حاري على غري قياس العرب يف اجلاهلية من زمن نصر، والنسبة
                               (.4/13: )الفروع مع تصحيح الفروع (2)
 (.4/13: )املبدع (3)
 (.5/124: )انظر تبني احلقائق (4)
 (.4/13: )الفروع (5)
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 :القول الثاين

فقد روى  ، الرواية عن اإلمام أمحد ذا هو ظاهروهحف رم استئجار الكافر لكتابة املصحي

ال يعجبين : لقلة من يكتبها، قال -يعىن املصاحف -يكتبوهنا رية كانوانصارى احل: عنه أنه قال

، (1) (واحلكم يف كتابة املصاحف كااحلكم يف مساه   : )وخترجيًا عند املالكية حيي قالوا ذلك

ن مل يعلم حباله حىت كتبه فله أجرة املثال دون  إ: ، لكن قال الشافعية واملذهب عند الشافعية

 .(2) (املسمى

 :القول الثالي

 .(3)اجلواز مطلقًا سواء مسه أو مل ميسه وهو قول الظاهرية

 :أدلة القول األول

 :استدل أصحاب القول األول دا يلي

أنه استكتب رجاًل من أهل احلارية نصارانيا    ما روى عن عبد الرمحن بن عوف  -1
 .(4)فأعطاه ستني درمها مصحفًا،

 .(5)ألن مس القلم للحرف كمس العود للحرف؛ وهذا جائز من الكافر واحملدث -2

 
                                                 

مل أجد نص للمالكية يف هذه املسألة، ولكن خيرج على قوهلم أن احلكم يف كتابته كاحلكم يف مسه  (1)
 (.1/31: )بداية اجملتهدوهم يقولوا حبرمة مسه للكافر، انظر (( 313/ 1: )مواهب اجلليل)
 (.7/423: )احلاوي الكبري (2)
، ونص على جواز االستئجار (1/81: )حيي نص ابن حزم على جواز مس الكافر للمصحف احمللى (3)

 (.8/193)على نسو املصحف 
 (.311: )أبو داود يف املصاحف باب النصراين يكتب املصحف ص 4)
 (. 1/214: )املغين (5)
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 :أدلة القول الثاين

 :استدلوا دا يلي 

ال ميسه إال املطهرون: قوله تعاىل -1
(1). 

 :وجه االستدالل

منها  وكتابة املصحف يلزم، نه غري طاهر من احلدثأن الكافر ال جيوز له مس املصحف أل

 .مسه له

 :دايلي نوقش

 .(2)أن املراد هبا املالئكة - أ

 .أنه ال يلزم منه مس املصحف، فقد يكتبه من غري مس - ب

 

 .(4) (اهرال ميس القرآن إال ط)مرفوعا  (3)حزم حديي عمرو بن -2

 :وجه االستدالل

                                                 
 (.79)اآلية  :سورة الواقعة (1)
 (.4/289: )انظر تفسري البغوي (2)
عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان اخلزرجي ، من بين مالك بن النجار، يكىن أبا الضحاك، أول مشاهده  (3)

اخلند  ، واستعمله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على جنران وهو ابن سبعة عشر سنة، وكتب له كتابا 
 (.3/1173)انظر اإلستيعاب  .ها51، مات باملدينة سنة  يف الفرائض والسنن والديات

، ( 234)برقم( 1/91)مر بالوضوء ملن مس القرآن باب األ، كتاب القرآن :يف املوطأ رواه مالك  (4)
صححه الشافعي ،  (437)برقم (1/219)باب هني احملدث عن مس القرآن  كتاب الطهارة: والدارقطين 
 (4/18)بريانظر تلخيص احل. وابن عبدالرب 
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املصحف يلزم منها وكتابة ،نه غري طاهر من احلدثأن الكافر ال جيوز له مس املصحف أل
 .له مسه
 : نوقش

 .مس له، واخلالف فيما لو كتبه من غري  بأنه ال يلزم من إجارة الكافر لكتابة املصحف مسه له

 .(1)ما روي عن ابن عباس أنه كره أخذ األجرة على كتابة املصحف -3

 :قشميكن أن ينا     

 .كما سبق بأن له خمالف من الصحابة وهو عثمان   -أ      

 .باب كراهة التنزيه ال التحرمي حيمل كالمه من -ب       

ليس حماًل للثقة وحتمل األمانة، فيكف يؤمتن على كتابة القرآن الاذي   أن غري املسلم -4

 .(2)واالبتذالعتناء به، وإبعاده عن مواطن اإلهانة  باإلأمر اهلل

 :أدلة القول الثالي

إىل هرقل   حبديي ابن عباس رضي اهلل عنهما يف الكتاب الذي بعثه رسول اهلل وااستدل
اهلل  إالنعباد   أالمة سواء بيننا وبينكم كِل إىل اهل الكتاب تعالوقل يا أ  :تعاىلوفيه قوله 

اشهدوا بأنا  افقولو ان تولوأربابا من دون اهلل فإوال نشرك به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا 
 مسلمون

 (3) (4). 

 
                                                 

 (.298) أخرجه أبو داود يف املصاحف (1)
 (.568: )األحكام الفقهية اخلاصة بالقرآن الكرمي ص (2)
 (.64)اآلية : سورة آل عمرة (3)
،  (4278)برقم (4/1657...( )قل يا أهل الكتاب تعالوا )باب ، كتاب التفسري :البخاري  أخرجه (4)

نيب صلى اهلل عليه وسلم اىل هرقل يدعوه اىل االسالم ومسلم كتاب اجلهاد والسري باب كتاب ال
 .(1773)برقم (3/1393)
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 :وجه االستدالل

ية إىل النصارى، وقد أيقنا أهنم ميساون ذلاك   بعي الكتاب وفيه هذه اآل أن الرسول 

 .(1)الكتاب

 : نوقش

 .(2)أن اآلية الواحدة يف الكتاب ال متنع من مسه، وال يصري هبا مصحفاب

 :الترجيح

وذلك ملاا   مس املصحف من من الكافرهو القول باجلواز إذا ُأ –واهلل تعاىل أعلم  –الراجح  

 :يلي

 .كان بغري مس، واألصل اجلوازعلى التحرمي إن  الدال عدم الدليل -1

 .ما أثر عن عثمان  -2

 اكل ما فيها املنع من مسه للكافر، وحنن جنيزه إذا أمنا : أدلة املخالفنيأن  -3

 .ذلك

 :اخلالصة 

يتبني من اخلالف السابق يف املسألة، أن احلنابلة قالوا بكراهية استئجار الكافر لكتابة املصحف، 

 املالكاية ، والشافعاية ، ورواياة عن اإلمام: هم للخاروج من خالف من قال بتحرميه و
                                                 

 (.1/83: )احمللى (1)
 (.1/212: )املغين (2)
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 :أمحد ولعلهم راعوا اخلالف هنا ألمرين

 .أنه قد ال يؤمن الكافر من مسه أثناء كتابته للمصحف -1

 .أنه ميكن اخلروج من هذا اخلالف باستئجار مسلم لكتابة املصحف -2
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 المبحث الساب 

عن المجلس  على الشفعة إن كان المشتري غائباً  اإلشهاداشتراط 
 ضراً في البلداح

 
 

 :صورة املسألة

لاب هباا، فهال    ابالشفعة وط لى شخص، مث أراد الشفيع أن يأخذهلو باع الشريك نصيبه ع

حاضارًا يف البلاد، أو    ةلباطإن كان املشتري غائبًا عن جملس امل ةلباطاإلشهاد على امل يشترط

 .؟يشترط اإلشهاد على ذلكال

 :ملسألة أقوال فقهاء احلنابلة يف ا

نص كثري من احلنابلة على هذه املسألة يف كتبهم، ومن الكتب اليت نصت عليها وعللت احلكم 

وال يشترط يف املطالبة حضور املشتري، : )بذلك باخلروج من اخلالف ما جاء يف كشاف القناع

ف لكن إن كان املشتري غائبًا عن اجمللس حاضرًا يف البلد فاألوىل أن يشهد خروجًا من خاال 

 .(1) ....(من اشترطه 

 :اخلالف يف املسألة

 :اختلف أهل العلم يف هذه املسألة على قولني 

                                                 
 (.4/141: )كشاف القناع (1)
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 :القول األول

، (2)، واملذهب عند املالكية(1)ئ مع عدمه، وهذا املذهب عند احلنابلةال يشترط اإلشهاد، وجيز

 .(4)األوىل اإلشهاد: احلنابلة قال، لكن (3)واملذهب عند الشافعية

 :اينالقول الث

اية عن اإلماام أمحاد اختارهاا بعاض     رو، و(5)يشترط اإلشهاد، وهو املذهب عند احلنفية

 .(6)أصحابه

 :أدلة القول األول

 :استدل أصحاب القول األول وهم اجلمهور

 .(7)على إرادة الطلب، فاستغىن عنه بظهور الطلب ليكون بيّنة أن اإلشهاد إمنا يطلبب

 

 :أدلة القول الثاين

 :ب القول الثايناستدل أصحا

 قوله، فيحتاج إىل لبها، أو ال يصد  يف الفور، فُينكربأنه قد ينكر املشتري أن الشفيع ط

                                                 
 (.4/141: )، كشاف القناع(15/389: )الشرح الكبري مع اإلنصاف (1)
 .(14/416)،املدونة (2/328: )حاشية العدوي (2)
 .(5/118)، روضة الطالبني  (7/242: )احلاوي (3)
 (.4/141: )كشاف القناع (4)
 .(8/146)، البحر الرائق (5/17: )بدائع الصنائع (5)
 (.15/389: )الشرح الكبري مع اإلنصاف (6)
 (.7/242: )احلاوي (7)
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 .(1)ة عند القاضياإلظهار بالبين

 : نوقش

 :بأمرين

 .(2)يكتفى عن اإلشهاد بظهور الطلب هأن -1

 .(3)أن احلق للشفيع فال يسقط حقه إال دا يدل عليه، أو يفرط يف الطلب -2

 : الترجيح

 :هو القول األول وذلك ملا يلي –والعلم عند اهلل  –ذي يترجح ال

 .قوة ما علل به أصحاب القول األول -1

 .ل به أصحاب القول الثاين، وورود املناقشة عليهاضعف ما عل -2

 : اخلالصة

من خالف  يتبني مما سبق أن مراد احلنابلة باخلروج من اخلالف يف هذه املسألة، هو اخلروج

 :ي اخلالف هنا ألمرينعورواية عن اإلمام أمحد، وقد رو ، وهم احلنفية شهاداإلمن اشترط 

 .عند القاضيقطع املنازعة يف طلب الشفعة  -1

 .فة ومشقة فاعتربت من باب اإلحتياطأنه ميكن اإلشهاد على الطلب من غري كل -2

                                                 
 (.5/17: )بدائع الصنائع (1)
 ( .15/389: )الشرح الكبري مع اإلنصاف (2)
 .املرجع السابق (3)
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 المبحث الثامن

 إنفاق واجد اللقيط عليه بإذن الحاكم

 

 :صورة املسألة

املاال   ه مبلغ من املال مث أخذه، فهل ينفق على اللقيط من هذاقيط مربوط معل لو وجد رجل

 .عليه إذن احلاكم؟ مباشرة، أو يشترط يف اإلنفا 

 :أقوال فقهاء احلنابلة يف املسألة

ومىت مل جيد حاكما فله اإلنفا  عليه بكل حال ألنه حال ضرورة، وباجلملاة  : )جاء يف املبدع

 .(1) (خروج من اخلالفللد حاكما، ألنه أبعد من التهمة وضع جيفاملستحب استئذانه يف مو

 :اخلالف يف املسألة

 :يف هذه املسألة على قولني اختلف الفقهاء

 :القول األول
واملاذهب  ، (2)، وهذا هو املذهب عند احلنابلةلواجد اللقيط اإلنفا  عليه من غري إذن احلاكم

 .ذن احلاكماستحب احلنابلة إولكن (4)، واختاره الظاهرية(3)عند املالكية
 

                                                 
 (.5/296: )املبدع (1)
 (.5/296: )، املبدع(16/291: )الشرح الكبري واإلنصاف (2)
 .،حيي مل يشترطوا ذلك( 4/125)،  الشرح الكبري للدردير(9/132: )انظر الذخرية (3)
 .، حيي مل يشترطوا ذلك(8/276: )انظر احمللى (4)



 71 

 :القول الثاين

 .(3)، ورواية عن اإلمام أمحد(2)ومذهب الشافعية،(1)وهذا مذهب احلنفيةذن احلاكم،يشترط إ

 :أدلة القول األول

 :استدل أصحاب القول األول بأدلة منها

اد ذن احلاكم، ألنه استفإأن واجد اللقيط هو ويل اللقيط، فلم يعترب يف اإلنفا  عليه  -1

 .(4)وعلى ماله والية على اليتيم، كويل اليتيم له  الوالية من الشرع

 .(5)ألنه من األمر باملعروف  فاستوي فيه اإلمام وغريه -2

وخروجاا مان    احلاكم ألنه ابعد من التهماة استحب احلنابلة اإلنفا  عليه بإذن  -3

 .(6)اخلالف

 :أدلة القول الثاين

 :استدل أصحاب القول الثاين دا يلي

 .(7)ه ال والية له على ماله، وإمنا له حق احلضانةأن -1

 
                                                 

 .(5/161)،البحر الرائق  (3/34: )االختيار تعليل املختار (1)
 .(5/427)، روضة الطالبني  (16/218: )اجملموع (2)
 (.16/291: )الشرح الكبري واإلنصاف (3)
 (.5/296: )املبدع (4)
 (.16/291: )الشرح الكبري واإلنصاف (5)
 (.4/229: )كشاف القناع (6)
 (. 218 / 16  : )اجملموع (7)
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 : قشميكن أن ينا 

 .، بل له أخذ املال وحفظه لهعدم التسليمب

قد يعني له احلاكم من هو أوفر خربة وأكثر صيانة، واحلاكم جمتهد له بصره الصائب، وهو  -2

 .(1)ويل من ال ويل له

 :قشميكن أن ينا

،فال  اءرع بذلك، وعليه فحكمه حكم بقية األمنالية من الشأن واجد اللقيط قد استفاد الوب 

 .ن ثبت عليه ذلكإبالتعدي والتفريط  يضمن إال

 :الترجيح

 :هو القول األول وذلك ملا يلي –واهلل تعاىل أعلم  –الراجح 

 .قوة ما استدلوا به -1

 .جابوا به عن أدلة القول الثاينوجاهة ما أ -2

 

 :اخلالصة 

يف املسألة، يتبني أن احلنابلة استحبوا استئذان احلاكم، وعللوا احلكم من خالل اخلالف السابق 

 ية  ، والشافعية ، والروايةااة خالف احلنفاوقصادوا به مراع( خروجًا من اخلالف)بذلك 
 :يف املذهب وهو القول بإشتراط أذن احلاكم، ولعل سبب مراعاة اخلالف فيها ألمرين لثانيةا

                                                 
 (16/218)اجملموع  (1)
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 .د يف مقدار املالفيما لو اختلف اللقيط والواج ،تقبلألنه اقطع للنزاع يف املس -1

 .أنه أبعد للتهمة، ال سيما إن وجد حاكم وأمكن استئذانه -2
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 الفصل الثاني

خروج من ال)المسائل التي علل فيها فقهاء الحنابلة الحكم بـ 

 في فقه األسرة(  الخالف

 

 

 :وفيه أربعة مباحي

 .يف الوقف واهلبة والوصية: املبحي األول

 .يف النكاح: املبحي الثاين

 .يف الطال : املبحي الثالي

 .يف الظهار واللعان: املبحي الرابع
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 المبحث األول

 في الوقف والهبة والوصية

 

 

 :وفيه ثالثة مطالب
األوىل ذكر جهة تدوم يف مصرف الوقف إن وقف على : املطلب األول

 .أوالده وحنوهم

 .ة قبل القبضكراهية الرجوع يف اهلب: املطلب الثاين

 داشتراط إشهاد بينة من له حق من دين أو عاني عنا  : املطلب الثالي

 .الوصي عند احلاكم
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ل األولى ذكر جهة تدوم في مصرف الوقف إن المطلب األو

 وقف على أولده ونحوهم
 

 :صورة املسألة

أن هل يشترط للواقف أن يوقف على جهة تدوم ال تنقطع كالفقراء واملساكني أو جيوز 

 .، أو على أشخاص معينني؟يوقف على جهة تنقطع كما لو أوقف على أوالده 

 :أقوال فقهاء احلنابلة يف املسألة

ومن وقف شيئا على أوالده وحناوهم فااألوىل أن ياذكر يف    : )جاء يف كشاف القناع

يبطل الوقف إن مل ياذكر يف  : مصرفه جهة تدوم كالفقراء وحنوهم خروجًا من خالف من قال

ه جهة تدوم، فإن اقتصر الواقف على ذكر جهة تنقطع كأوالده ، ألنه حبكم العادة ميكن مصرف

 .(1) (انقراضهم صح الوقف ألنه معلوم املصرف

 :اخلالف يف املسألة

 :اختلف أهل العلم يف هذه املسألة على قولني

 :القول األول

 ب مجهور العلماءيصح الوقف على أي جهة سواء كانت جهة تدوم أو تنقطع، وإىل هذا ذه

 
                                                 

 (.4/252: )كشاف القناع (1)



 76 

 .(4)، والظاهرية(3)، والشافعية(2)، واملالكية(1)من احلنابلة 

 .ولكن استحب احلنابلة كونه على جهة تدوم

 :الثاينالقول 

 .(5)ال يصح الوقف إال إذا كان على جهة تدوم، وهذا هو مذهب احلنفية 

 

 :أدلة القول األول

 :ياستدل أصحاب القول األول، وهم اجلمهور دا يل

 .(6)أنه تصرف معلوم فصح، كما لو صرح دصرفه املتصل -1

 .(7)فصح كاألضحية، ال ملكه على وجه القربة ألنه أز -2

 .(8)وال دليل على املنع ، الصحةاألصل  -3

  :أدلة القول الثاين

 :أصحاب القول الثاين دا يلياستدل 

                                                 
 (.7/453: )، الرو  املربع(16/418: )واإلنصاف الشرح الكبري (1)
 .(1/536)، الكايف البن عبدالرب (4/85: )الشرح الكبري للدردير (2)
 .(1/441)، املهذب  (2/384: )مغىن احملتاج (3)
 (.9/182: )احمللى (4)
 .(3/326)، تبيني احلقائق  (5/214: )البحر الرائق (5)
 (.7/453: )الرو  املربع (6)
 (.2/384: )ين احملتاجمغ (7)
 (.7/453: )الرو  املربع (8)
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 .(1)ضاهفإنه ال يتوفر عليه مقت يد، فإذا صار منقطعابأن الوقف مقتضاه التأب -1

 :نوقش

 .(2)بعدم التسليم ، فيمكن صرفه على جهة بر أخرى فيكون مؤبدا

 .(3)أن القصد بالوقف أن يتصل الثواب على الدوام، وهذا ال يوجد يف املنقطعب -2

 :قشميكن أن ينا 

 .ه على جهة بر أخرى، أو على أقارب الواقفدا سبق ، أنه ميكن صرف 

 :الترجيح

 :ا يليملهو ما ذهب إليه اجلمهور وذلك  –م واهلل تعاىل أعل –الراجح 

 .قوة ما استدل به أصحاب القول األول -1

 .مناقشتها تالثاين، وقد سبق ضعف أدلة  القول -2

 

 :اخلالصة 

خلروج من خاالف  ا ؛ خروجًا من اخلالف: أرادوا بقوهلم ا سبق أن فقهاء احلنابلةيتبني مم

 أن يكون علاى  هة تدوم، فقالوا األوىلعلى ج صحة الوقف أن يكونحيي اشترطوا ل احلنفية 

 .جهه تدوم
                                                 

 (.5/214: )البحر الرائق (1)
 (.16/418: )الشرح الكبري واإلنصاف (2)
 (.7/453: )الرو  املربع (3)
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 .كراهية الرجوع في الهبة قبل القبض: المطلب الثاني

 

 :املسألة صورة

النية، أو بالقول، أو نوى شخص أو تكلم بأنه سوف يهب لفالن شيئًا، فهل تلزم اهلبة ب إذا

 .بالقبض؟ ال تلزم إال

 :أقوال فقهاء احلنابلة يف املسألة

ولواهب أيضا الرجوع يف هبة قبل قبض ، ألن عقد اهلبة مل يتم، فاال  : )ف القناعجاء يف كشا

وعتق املوهوب وبيعه وهبته قبل القبض رجوع حلصول املنافاة، : يدخل حتت املنع، قال احلارثي

 .(1) (إن اهلبة تلزم بالقبض: مع الكراهة خروجا من خالف من قال

 :اخلالف يف املسألة

 : القول األول

، (4)واملالكياة ، (3)، واملذهب عند احلنفياة (2)زم بالقبض، وهو مذهب احلنابلةلتبة أن اهل

 .(5)والشافعية

                                                 
 (.4/311: )كشاف القناع (1)
 .(4/311: )كشاف القناع ، (17/14: )الشرح الكبري واإلنصاف (2)
 .(12/56)ملبسوط للسرخسي ، ا (4/377: )الفتاوى اهلندية (3)
 .(1/528)، الكايف البن عبدالرب  (3/88: )أسهل املدارك (4)
 .(1/447)، املهذب  (2/411: )مغىن احملتاج (5)
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 .بة قبل القبضولكن كره احلنابلة الرجوع باهل

 :الثاين القول

 .(1)الظاهرية إن مل تقبض، وإىل هذا ذهبأن اهلبة تلزم باللفظ و

 :أدلة القول األول

 :جلمهور دا يلياستدل أصحاب القول األول وهم ا 

أنه مسع رسول اهلل  ،رضي اهلل عنه  عن أبيه (2)بن عبد اهلل بن الشخري عن مطرف -1
  يقرأأهلاكم التكاثر

 وهل لك مان مايل ،  يلما دمآيقول ابن : ويقول (3)
 .(4) (أو تصدقت فأمضيت ، أو لبست فأبليت ، نيتمالك إال ما أكلت فأف

 :وجه الداللة

 .فرتب األجر على االمضاء وهو القبض (فأمضيت  أو تصدقت ) :أنه قال

مان مالاه    (6)اساق عشارين و  (5)، أن أبا بكر حنلها جذاذعن عائشة رضي اهلل عنها -2

 ه تيزقا، ولو كنت حسعشرين وجذاذ  لتكحن يا بنيه كنت): قال ، فلما مر (7)بالعالية

                                                 
 (.9/121: )احمللى (1)
مطرف بن عبد اهلل بن الشخري احلرشي العامري أبو عبداهلل ، ثقة من كبار التابعني ، ذا فضل وأدب  (2)

 (.157/ 11)انظر هتذيب التهذيب.ها95ة النيب صلى اهلل عليه وسلم ، ومات سنة وورع، ولد يف حيا
 (.1)اآلية: سورة التكاثر (3)
 (.2958)برقم (4/2273)كتاب الزهد والرقائق :مسلم أخرجه (4)
النخل القطع، حكى ابن سيد الناس فيه فتح اجليم وكسرها، وأن يقال بالذال والدال يف : اجلذاذ  (5)

 (.132)ملطلع على أبواب املقنع ا. وغريه
، ويف الشرح املمتع (129)انظر املطلع.صاعا61:الوسق بفتح الواو وكسرها ومقداره على الصحيح  (6)
 .كيلو(122،411= )، وعليه فالوسق(جرام2141= والصاع النبوي بالوزن (: )6/76)
 (.4/71)معجم البلدان.ها إىل هتامةاسم لكل ماكان من جهة جند من املدينة من قراها وعماير: العالية (7)
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 .(1) (تعاىل موه على كتاب اهللقستيه كان لك، فإمنا هو اليوم مال وارث فاأو قبض -3

 ليس لنا مثل السوء، العائد يف هبته كالكلب يقيء مث يعود : )مرفوعًا عن ابن عباس  -4

 .(2) (يف قيئه

 .(3)العارية فال يلزمان إال بالقبض و قياسًا على القر  -5

 :أدلة القول الثاين

 :الظاهرية دا يلي استدل أصحاب القول الثاين وهم

ا أوفوا بالعقوديا أيها الذين آمنو: قوله تعاىل -1
(4). 

 :وجه الداللة

 .بهجب الوفاء في يقع العقد باهلبة هتلفظه بأن

 :قشميكن أن ينا 

 .ا سبق من األدلةدعقد اهلبة  خصصأنه عام يف العقود، وقد 

وال تبطلوا أعمالكم: قوله تعاىل-2
(5) 

                                                 
برقم ( 2/483)نحل و العطيه باب ماال جيوز يف ال، كتاب النحل والعطيه :رواه مالك باملوطأ  (1)
صححه ابن حزم يف و ،(16517)برقم ( 9/111)كتاب الوصايا باب النحل  :،وعبدالرزا ( 2939)

 .  (9/121)احمللى 
ومسلم ، (2479)برقم ( 2/924)ال حيل الحد أن يرجع يف هبته كتاب اهلبة باب :أخرجه البخاري  (2)

 (.1622)برقم( 3/1241)كتاب اهلبات 
 (.493 /7 : )الرو  املربع (3)
 (.1)اآلية : سورة املائدة (4)
 (.33)اآلية : سورة حممد (5)
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 :وجه الداللة

 .بطال للعملإأن الرجوع عن اهلبة بعد التلفظ هبا 

 : قشيناميكن أن 

بطال هلا إذا رجع قبل إاهلبة إال بالقبض كما تقدم، فال يكون  عقد نعقديبعدم التسليم، ألنه ال 

 .القبض

ليس لنا مثل السوء، العائد يف هبته كالكلاب  : )مرفوعا رضي اهلل عنه حديي ابن عباس-3

 .(1) (يقيء مث يعود يف قيئه

 :وجه الداللة

 .أن العائد قبل القبض عائد يف هبته

 :نوقش

بها يف اهلبة بعد القابض تشابي   أن املراد العودعلى ، فدل (يقيء مث يعود يف قيئه)  :أنه قال 

 .لقيء جبامع اخلروج عن امللكللقبض با

 :الترجيح

 :أن اهلبة ال تلزم إال بالقبض وذلك من هو القول األول –العلم عند اهلل تعاىل و –يترجح 

 .للقوة ما استدل به أصحاب القول األو -1

 .لضعف ما استدل به أصحاب القول الثاين -2

                                                 
 .81ص  سبق خترجيه (1)
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 : اخلالصة

 يف كراهية الرجوع يف اهلبة قبل القبض، مما سبق أن تعليل احلنابلة باخلروج من اخلالف  يتبني 

 .أرادوا به اخلروج من خالف الظاهرية القائلني بأن اهلبة تلزم دجرد القول
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دين أو عين  اشتراط إشهاد بينة من له حق من: ث المطلب الثال
 الحاكم عند الوصي عند

 

 :صورة من املسألة

على النظر يف أمواله، مث جاء رجل يطلب دين أو حق له من الوصاي،   لو أوصى شخص آخر

البيناة عناد    إشهادبد من  والأالبينة، بناء على هذه وله بينة، فهل للوصي أن يدفع له احلق 

 .احلاكم

 :أقوال فقهاء احلنابلة يف املسألة

ولو أقام الذي له احلق من دين أو وديعة وحنوها بينة شهدت حبقاه  : )يف كشاف القناع جاء

عند املوصي مل يشترط احلاكم، بل تكفي الشهادة عند املوصي، فله قضاء احلاق ألن البيناة   

، يف مصنفه، لزمه قضاؤه بدون حضور حاكم علاى األصاح،   (1)حجة له، قال ابن أيب اجملد

 روايتني يف جواز الدفع ال لزومه وهو شرحه، وجعل يف املغين والشرح ال يف (2)وقدمه ابن رزين

 .(3) ..(واألحوط أن تشهد البينة عند احلاكم خروجًا من اخلالف ، وقطعًا للتهمة:األليق بقوله

 
                                                 

حلنبلي ، كان فاضال فقيها ، وكان ويل الدين يوسف بن ماجد بن أيب اجملد بن عبداخلالق املرداوي ا(1)
 (.6/282)انظر شذرات الذهب (.783)شديد التعصب البن تيمية ،تويف سنة 

قتل شهيدا بسيف التتار ،فقيه حنبلي ، عبدالرمحن بن رزين بن عبدالعزيز الغساين احلوراين الدمشقي  (2)
  (.2/264)انظر ذيل طبقات احلنابلة . من مصنفاته النهاية ( 656)سنة 

 (.4/399: )كشاف القناع (3)
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  :اخلالف يف املسألة

 :اختلف أهل العلم يف هذه املسألة على قولني

 :القول األول

احلاكم، بل تكفي الشهادة عند الوصي، وهاو املاذهب عناد     البينة عندإشهاد ال يشترط 

 .(2)واملذهب عند احلنفية ،(1)احلنابلة

 .(3)اإلشهاد عند احلاكماألحوط : ولكن قال احلنابلة

 :القول الثاين

ورواية  (5)وعند الشافعية خترجيًا ،(4)يشترط إشهاد البينة عند احلاكم، وهو املذهب عند املالكية

 .(6)ختارها بعض أصحابها عن اإلمام أمحد

 :أدلة القول األول

 :استدل أصحاب القول األول 

 .والوصي له والية على املال ، أن البينة حجة له يف إثبات احلق -

                                                 
 (.17/492)، الشرح الكبري واإلنصاف (4/537: )مطالب أويل النهى (1)
 (.2/864: )جممع الضمانات (2)
 (.42/399: )كشاف القناع (3)
 (.8/191: )شرح خمتصر خليل (4)
م صاحب اللقطة لو أقا: مل أجد نصا للشافعية يف هذه املسألة، ولكن خرجتها على اللقطة، حيي قالوا (5)

 (.3/124) البينة أهنا له، لزم امللتقط دفعها إليه إن شهدت البينة عند احلاكم، انظر حاشية قليويب
 (.17/492: )الشرح الكبري واإلنصاف (6)



 85 

 :دليل القول الثاين

وأماره  ، أو غري صحيحة فافتقر إىل احلاكم لتصاحيحها   ألن البينة قد تكون ناقصة:قالوا 

 .بدفعها

 :نوقش

ن جهل بصحة البينة أو ، وهو له والية على املال، وأما إذلك بيكون عاملًا أن الوصي قد  

 .(1)شك هبا، فإنه يشهد بالبينة عند احلاكم

 :الترجيح

 :ملا يليهو القول األول  –واهلل تعاىل أعلم  –والراجح 

 .وجاهة ما استدلوا به -1       

 . ضعف دليل القول الثاين -2    

 .نة أو شك هبا، فإنه يشهد بالبينة عند احلاكمالبي إال إن جهل بصحة 

 : اخلالصة

عند احلاكم، هاو   روج من اخلالف يف إثبات البينةباخل يتبني مما سبق أن مراد فقهاء احلنابلة

 .اخلروج من خالف املالكية والشافعية القائلني باشتراط إثبات البينة عند احلاكم

                                                 
 (.17/492: )الشرح الكبري واإلنصاف (1)
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 المبحث الثاني

 في النكاح

 
 
 

 :طالبوفيه أربعة م

 .استحباب استئذان الوالد البكر البالغة عند تزوجيها: املطلب األول

 .استحباب كون املهر ال ينقص عن عشرة دراهم: املطلب الثاين

        األوىل حضور الزوج فسو املرأة عقاد نكاحهاا حياي    : املطلب الثالي

 .ملكت الفسو يف غيبته

 سار زوجها باملهرعند إع الزوجة اشتراط احلاكم يف فسو: املطلب الرابع

 .احلال
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استحباب استئذان الوالُد البكر البالغة عند : ل المطلب األو

 تزويجها
 :صورة املسألة

 بالغة على الزواج أو يشترط إذهنا ؟بنته البكر الهل لألب أن يكره ا 

 :حترير حمل النزاع
وأن لاألب والياة    البكر الصغرية، نكاحال خالف بني العلماء يف عدم اشتراط الرضا يف 

 .(1)عليها إجبار

ه ليس ذن الثيب البالغة ورضاها لصحة النكاح، وأنوال خالف بني العلماء أيضًا يف اعتبار إ

 .(2)غريه أن يزوجها بغري رضاهالألب وال 

 .يف البكر الكبرية هل يشترط رضاها أم الاخلالف  وإمنا 
 

 :أقوال فقهاء احلنابلة يف املسألة

قد  فإن النيب  –أي البكر البالغة  –ال نعلم خالفا يف استحباب استئذاهنا ) :جاء يف املغين

 أمر به وهنى عن النكاح بدونه، وأقل أحوال ذلك االستحباب، وألن فيه تطييب قلبها وخروجًا 

 .(3) ..(من اخلالف

                                                 
 (74: )اإلمجاع البن املنذر (1)
 (74)بن املنذر ، اإلمجاع ال(74 : )اختالف العلماء للمروزي (2)
 (. 415 / 9 : )املغين (3)
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 :اخلالف يف املسألة

 :اختلف العلماء يف البكر الكبرية هل يشترط رضاها أم ال على قولني

 :القول األول

، واملاذهب عناد   (1)أن البكر الكبرية جترب على النكاح، وهذا هو املذهب عند احلنابلاة 

 .(3)املذهب عند الشافعيةو، (2)املالكية

 .اواستحب احلنابلة استئذاهن

 :القول الثاين

ذهب ، وم(5)اإلمام أمحد ، ورواية عن(4)، وهو املذهب عند احلنفيةبإذهناإال  إجبارهاليس لألب 

 .(7)، وهو اختيار شيو اإلسالم ابن تيمية(6)الظاهرية

 

 :أدلة القول األول

 :استدل أصحاب القول األول دا يلي 

                                                 
 .(5/49)، كشاف القناع  (9/399: )املغين (1)
 .(1/231)، الكايف البن عبدالرب  (2/71: )أسهل املدارك (2)
 .(7/54)، روضة الطالبني  (9/178: )البيان (3)
 .(3/119)، البحر الرائق  (2/514: )بدائع الصنائع (4)
 (.9/399 : )املغين (5)
 (.9/461 : )احمللى (6)
 (.8/326: )اختيارات شيو اإلسالم (7)
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األمي أحق بنفساها مان   : "قال رسول اهلل : عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال -1

 .(1)"صمتها وليها، والبكر تستأذن يف نفسها، وإذهنا

 :وجه الداللة    

على نفياه عان    قسم النساء قسمني، وأثبت احلق ألحدمها، فدل ذلك  أن النيب      

 .(2)األخرى وهي البكر ووليها أحق منها

 :نوقش       

  3) (البكار تساتأذن  )  قولهبأن هذا استدالل باملفهوم، وقد عارضه منطو ، وهو       

 .واملنطو  مقدم على املفهوم

والية اإلجبار عليها جبامع وصاف   يانالقياس على البكر الصغرية اجملمع على جر -2

 .(4)البكارة يف الكل

 :قشميكن أن ينا 

 .مقابل النص كما سيأيت يف بأنه قياس فاسد االعتبار، ألنه 

 : أدلة القول الثاين
 :صحاب القول الثاين دا يلياستدل أ

                                                 
 (2/1137)باب استئذان الثيب يف النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ،كتاب النكاح : مسلم  أخرجه  (1)

 .(1421)برقم 
 (.8/295)الرو  املربع حتقيق املشيقح وآخرون  (2)
 (.9/399)املغين  (3)
 (.5/389)االستذكار  (4)
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حاىت   األميال تانكح  : " قال رساول اهلل  : عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال -1

 إذا : "يا رسول اهلل كيف إذهنا؟ قال: فقيل" البكر حىت تستأذن، ، وال تنكح تستأمر

 .(1)"سكتت

 :وجه االستدالل

لزم مناه أن خيلاو   كان اإلجبار ثابتا لي إجبارها، إذ لو فأن األمر باستئذاهنا صريح يف ن

 .االستئذان عن فائدة

أن أباهاا   تفاذكر  عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن جارية بكرًا أتت النيب  -2
 . (2)زوجها وهي كارهة، فخريها النيب 

 : وجه االستدالل من احلديي
 .بنته وهي بكرامل جيعل لألب والية إجبار على  أن النيب 

 :نوقش من وجهني

(3)أنه حديي مرسل - أ
 

 :عنه  وجياب 
ي احلديي فال معىن له، فإن طرقاه يقاو   وأما الطعن يف: )احلافظ يف الفتح قال  

 .(4) (بعضها ببعض
                                                 

: ومسلم واللفظ له ( 6567)برقم( 6/2555)باب احليله يف النكاح ،كتاب احليل :ه البخاري أخرج(1)
 ( .1419)برقم( 2/1136)كتاب النكاح باب استئذان الثيب بالنكاح بالنطق والبكر بالسكوت 

كتاب النكاح باب يف البكر يزوجها أبوها وال : وأبو داود ، (2469)حديي ( 4/275)أخرجه أمحد  (2)
باب من زوج ابنتاه وهاي كارهاه    ، كتاب النكاح : وابن ماجه ، ( 2196)برقم( 2/232)تامرها يس
 .(  2/127)صححه االلباين يف صحيح ابن ماجه ،(1875)برقم ( 1/613)
 (.2/232) أشار إليه أبو داود يف السنن (3)
 (.9/196: )فتح الباري (4)
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 (1)ءحيتمل أنه زوجها من غري كف - ب

 :جيابميكن أن و 

 .و سيا  احلديي ال يدل عليه يدل عليه ، يفتقر إىل دليل بأن ذلك 

ام أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت الانيب  عن خنساء بنت خد -3

 (2) فرد زواجها. 

 : وجه الداللة

 .يف الزواجابنته  ىمل جيعل لألب والية إجبار عل أن النيب 

 : قشميكن أ ن ينا 

 .بأن احلديي وارد يف الثيب

 :وأجيب

 .(3)بأن وصف الثيوبة غري مؤثر يف احلكم فتستوي الثيب والبكر يف ذلك 

 :الترجيح

 :هو القول الثاين، وهو القول بعدم إجبارها –واهلل تعاىل أعلم  –الراجح 

 .املناقشة منلقوة أدلتهم وسالمتها  -1

 .باإلجبار، وورود املناقشة عليها نيلضعف أدلة القائل -2

                                                 
 (.8/331: )اختيارات شيو اإلسالم (1)
 (.6546)برقم ( 2547/ 6)بخاري كتاب اإلكراه ، باب الجيوز نكاح املكره أخرجه ال (2)
 (.8/331: )اختيارات شيو اإلسالم (3)
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 : اخلالصة

يتبني من اخلالف السابق أن تعليل فقهاء احلنابلة احلكم باستحباب استئذان الوالد البكر 

الرواياة األخارى يف   من  اخلروج من خالف احلنفية، و هوالبالغة خروجًا من اخلالف، 

 .املذهب واليت اختارها شيو اإلسالم
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ستحباب كون المهر ل ينقص عن عشرة ا: ي المطلب الثان
 دراهم

 
 :صورة من املسألة

 .هل يتحدد أقل املهر بشيء أم ال؟ 
 

 :حترير حمل النزاع
تيتم أحدهن وآ: لقوله تعاىل (1)ال خالف بني العلماء أنه ليس ألكثر املهر حد يرجع إليه

قنطارا
 .، وإمنا اختلفوا يف حتديد أقل املهر(2)

 
 :بلة يف املسألةأقوال فقهاء احلنا

عن عشارة دراهام،    –أي املهر  –ويستحب أن ال ينقص : )جاء يف كشاف القناع 
 .(3) (خروجا من خالف من قدر أقله بذلك

 
 :اخلالف يف املسألة

 :أقوالاختلف أهل العلم يف حتديد أقل املهر على  
 :القول األول

، (4)ول، وإلياه ذهاب احلنابلاة   املهر ما مل ينته يف القلة إىل حد ال يتما  ألقلأنه ال حد  
 .(5)والشافعية

                                                 
 (.2/186: )انظر التمهيد البن عبد الرب (1)
 (.21)اآلية : سورة النساء (2)
 (.5/129: )كشاف القناع (3)
 (.5/129: )كشاف القناع ، (21/84: )الشرح الكبري واإلنصاف (4)
 .(7/249)،روضة الطالبني  (9/369: )البيان (5)
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 .ن ال ينقص عن عشرة دراهمولكن استحب احلنابلة أ
 :القول الثاين

 .(1)جيب أن ال يقل املهر عن عشرة دراهم، وهذا مذهب احلنفية 

 :القول الثالي

أقل املهر، نصاب القطع، وهو ربع دينار أو ثالثة دراهم فضة خالصة مان الغاش، أو    

 .(2)بربع دينار، أو ثالثة دراهم من كل متمول شرعًا، وهو املذهب عند املالكية عر  مقوم

 

 :أدلة القول األول

 :استدل أصحاب القول األول دا يلي

أموالكم حمصانني غاري   با وا وأحل لكم ما وراء ذلاك أن تبتغا  : قوله تعاىل -1

 .(3)(مسافحني

 :وجه الداللة

 .فدل على عدم حتديده دهأن اهلل عز وجل أطلق ذلك بكتابه ومل حيد 

اهنا قد وهبات  :فقالت ،أتت النيب صلى اهلل عليه وسلم امرأة:عن سهل بن سعد قال -2
فقاال  ، مايل يف النساء من حاجاة  :فقال ، نفسها هلل ولرسوله صلى اهلل عليه وسلم 

، أعطها ولو خامتا من حدياد : قال ،ال أجد :قال ،اعطها ثوبا :فقال ،زوجنيها : رجل

                                                 
 .(3/152)، البحر الرائق  (2/275: )بدائع الصنائع (1)
 .(2/186: )التمهيد البن عبد الرب ، (2/115: )أسهل املدارك (2)
 (.24)اآلية : سورة النساء (3)
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فقد زوجتكها دا معك : قال، كذا وكذا : قال،ما معك من قرآن؟ : فقال، فاعتل له 
 .(1)من القرآن 

 : وجه الداللة
 .فدل على عدم التحديد  طلب منه أي شيء ولو خامتا من حديد، أن النيب 

: زارة تزوجت على نعلني، فقال رسول اهلل ف، أن امرأة من بين  عامر بن ربيعة عن  –3 

 .(2)"نعم، فأجازه: قالت" سك ومالك بنعلنيأرضيت من نف"

 :وجه الداللة

 .فدل على عدم التحديد جاز النكاح بنعلنيا أن النيب  
 :نوقش 

 . (3)منكر احلديي ، يف اسناده عاصم بن عبيداهلل
 :أدلة القول الثاين

 ...وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم: قوله تعاىل -1
(4). 

 : وجه الداللة

 .ً(5) الاط اهلل عز وجل أن يكون مااًل، واحلبة والدانق وحنومها ال يعد ماشتر: لواقا

                                                 
( 4/1919) باب خريكم من تعلم القرآن وعلم،كتاب فضائل القرآن :  أخرجه البخاري1)

 (2/1141)ومسلم كتاب النكاح باب الصدا  وجواز كونه تعليم القرآن ،  (4741)برقم
 .(1425)برقم

، وابن (1113)برقم( 3/421)باب ما جاء يف مهور النساء ،كتاب النكاح :الترمذي  أخرجه (2)
 (.4/85)العلل .منكر : واحلديي قال عنه ابو حامت  )برقم باب صدا  النساء، كتاب النكاح :ماجه

 .(1888)برقم(4/85)العلل البن أيب حامت  (3)
 (.24)آية : سورة النساء (4)
 (.2/275: )بدائع الصنائع (5)
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 :قشميكن أن ينا
 .تعليم القرآن كما سبق ي، وهبل جمرد منفعة واز بغري املالاجلأنه جاء ما يدل على  
 
 .(1)( ال مهر أقل من عشرة دراهم)  قوله  -2

 :وجه الداللة
 .ر أقل من ذلكأنه نص على عدم جواز كون امله 

 : نوقش

 .(2)متروك احلديي، يف اسناده مبشر بن عبيد 

 :أدلة القول الثالي

وأصدقها زنة عن قتادة عن أنس أن عبد الرمحن بن عوف تزوج امرأة من األنصار  -1
 . (3)من ذهب ، وأقره عليه النيب نواة

 :وجه الداللة
 . (4)أن هذا أقل ما ورد يف املهر، وأقره على ذلك النيب  

 :نوقش

 .على التحديد وليس فيه داللة على فر  تسليمه، فإن هذا ما وقع لعثمان بأنه  

                                                 
كتاب الصدا  :و البيهقي ،(3611)برقم (  4/358)كتاب النكاح باب املهر :أخرجه الدار قطين (1)
مبشر بن عبيد متروك  :)، قال الدارقطين ( 14162)برقم( 7/241)باب ما جيوز أن يكون مهرا ،

 .(3/196)وضعفه الزيلعي يف نصب الراية ، (حاديثه ال يتابع عليهااحلديي أ
 .(3/196)نصب الراية انظر (2)
كتاب : و مسلم ، (4858)برقم( 5/1979)باب الصفرة للمتزوج : كاحكتاب الن: البخاري أخرجه (3)

 (.1427)برقم (2/1142).صدا  وجواز كونه تعليم القرآن باب ال، النكاح 
 (5/186)انظر النهاية يف غريب احلديي .اسم خلمسة دراهم: النواة (.2/186: )انظر التمهيد (4)
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املقدر، كاالنفس الايت ال    روج ال تستباح بغري بدل، ومل يكن بد من الصدا أن الف -2

عضو واليد بغري بدل فقدرت ديتها، وكان أشبه األشياء بذلك قطع اليد ألن البضع تستباح 

 .(1)ر من املال، وذلك ربع، فرد البضع قياسًا على اليدقدد عضو يستباح

 :قشميكن أن ينا

 .سبق يف أدلة القول األول أنه قياس يف مقابل النص، ملا 

 :الترجيح

 :هو القول األول، بأنه ال حد ألقل املهر وذلك ملا يلي –واهلل تعاىل أعلم  –الراجح 

 .لقوة وصراحة ما استدلوا به - أ

 .، وقد سبق اجلواب عليهالضعف أدلة املخالفني - ب

 : اخلالصة

يتبني مما سبق أن مراد فقهاء احلنابلة باخلروج من اخلالف يف هذه املسألة، هو اخلروج مان  

 .أقل املهر دا سبق حددوا نخالف احلنفية، واملالكية، الذي

                                                 
 (.2/186: )التمهيد (1)
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األولى حضور الزوج فسخ المرأة عقد نكاحها : المطلب الثالث
 .حيت ملكت الفسخ في غيبته

 
 

 :صورة املسألة

من حاكم يفساو   شرط بنفسها، أو البداليب وخيار هل للمرأة فسو النكاح يف خيار الع

 .شترط؟ط حضور الزوج فسو امرأته أو ال ين اشترطنا احلاكم هل يشترالنكاح؟ وإ

 :أقوال فقهاء احلنابلة يف املسألة

ال حبكم حااكم،  وال يصح فسو يف خيار العيب وخيار الشرط إ: )جاء يف كشاف القناع

ألنه فسو جيتهد فيه فافتقر إليها، كالفسو للعنة، واإلعسار بالنفقة، إال احلرة إذا غرت بعبد، 

ومن عتقت كلها حتت رقيق كله ، فتفسو بال حاكم وتقدم، فيفسخه؛ أي النكاح أو يرده أي 

ج كماا  الفسو إىل من له اخليار، فيفسخه، ويصح الفسو من املرأة حيي ملكته يف غيباة زو 

تقدم يف اخليار، واألوىل الفسو مع حضوره أي الزوج خروجًا مان خاالف مان منعاه يف     

 (1)..(غيبته

 :اخلالف يف املسألة

 :على أقوال اشتراط حكم احلاكم يف فسو املرأةاختلف أهل العلم يف 

 
                                                 

 (.5/113: )كشاف القناع (1)
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 :القول األول

ملاذهب عناد   وهاو ا  ،(1)البد من حكم احلاكم يف الفسو، وإليه ذهب احلنابلة يف املشهور 

 .(4)، والشافعية(3)، واملالكية(2)احلنفية

 .حضور الزوج األوىل: احلنابلة ولكن عند

 :القول الثاين

ختارها بعاض  ، وهذه رواية عن اإلمام أمحد اومع حضور الزوج إال بإذن حاكم ال يصح 

 .(5)أصحابه

 :القول الثالي

شيو اإلسالم  اختيار وهذا إذا كان بتراضيهما، م حاكمالفسوخ ال تتوقف على حك مجيع 

 .(6)ابن تيمية

 

 : أدلة القول األول

 :استدل أصحاب القول األول دا يلي

                                                 
 (..5/113: )كشاف القناع ، (21/514: )الشرح الكبري واإلنصاف (1)
 .(4/136)، البحر الرائق  (5/111: )املبسوط (2)
 .(1/259)، الكايف البن عبدالرب  (3/489: )مواهب اجلليل (3)
 .(2/48)، املهذب  (9/297: )البيان (4)
 (.21/514: )الشرح الكبري واإلنصاف (5)
 (.296: )قواعد ابن رجب (6)
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فيحتاج إىل مزياد نظار    بالعيب أمر يقع به النزاع واخلالف بني الزوجني أن التفريقب -1

 .(1)واجتهاد من قبل القاضي ليتمكن من رفع اخلالف

 .(2)عسار بالنفقة واملهرباإلالنكاح  ألنه خمتلف فيه فلم يثبت إال باحلاكم كفسو -2

 : أدلة القول الثاين

 .مل أقف على دليل هلم يف املسألة

 :أدلة القول الثالي

 .(3)ألن السبب الذي من أجله مت الفسو قائم وليس مث معار  

 :الترجيح

 :احلال من أمرين ال خيلو: لاأن يق –واهلل تعاىل أعلم  –الذي يترجح 

 يف الفسو، فيشترط حكم احلاكم ألن حكم احلاكم يرفاع  يف حال تنازع الزوجني -1

 .اخلالف

 .ويف حال التراضي ال يشترط حكم حاكم ألن احلق ال يعدومها -2

فهذا فيه بعد ، ومل أقف هلم  وهبذا جتتمع األدلة، أما اشتراط حكم احلاكم مع حضور الزوج

 .على دليل 

 
                                                 

 (296: )قواعد ابن رجب (1)
 (.8/524: )الرو  املربع حتقيق املشيقح وآخرون (2)
 (.8/431: )قهيةاختيارات شيو اإلسالم الف (3)
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 : اخلالصة

التعليل باخلالف يف هذه املسألة هو اخلروج من خالف يتبني مما سبق أن مراد فقهاء احلنابلة ب

عقد نكاحها حيي ملكت الفسو يف غيبتاه وهاي    امرأتهحضور الزوج فسو  من اشترط

 .أمحد  اإلمامرواية عن 
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اشتراط الحاكم في فسخ الزوجة عند اعسار : المطلب الراب 

 .زوجها بالمهر الحال

 

 :نابلةتوثيق املسألة من خالل كتب احل

وال يفسخه أي النكاح لعسرته حبال املهر إال حاكم، كالفسو لعنة : )جاء يف الرو  املربع

 .(1) (وحنوها لالختالف فيه

هل يشترط حكم احلاكم لفسو املرأة يف خياار  : ، وهي السابقة هي نفس املسألة هذه املسألة
أن  كار فقهااء احلنابلاة   اعسار الزوج حبال املهر، وقد ذ وهنا عند ؟ العيب وخيار الشرط

وهذا من اخليار يف ( كالفسو لعنة وحنوها: )يف الرو  املربع بقوله كما سبق املسألتني واحدة
 .العيوب

 .كاحدة خالفًا ومذهبا، فلتراجع هناو وعليه فلمسألتان مسألة

                                                 
 (.118/ 3 : )الرو  املربع حتقيق املشيقح وآخرون (1)



 113 

 المبحث الثالث  

 في الطالق

 

 

 :وفيه ثالثة مطالب

 .استحباب تأويل الطال  من املكره عليه حىت ال يقع: املطلب األول
الزوجة املطلقة ثالثا يف املوضع الذي طلقها  إقرارتحباب اس: املطلب الثاين

 .فيه
استحباب ترك وطء مطلقته الرجعية اليت شك يف وقوع : املطلب الثالي

 .الطال  عليها قبل أن يراجعها
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يل الطالق من المكره عليه حتى تأوستحباب ا: المطلب األول
 .يق ل

 
 

 :صورة املسألة

يقع،  هل يقع طالقه، أو البد أن يتأول حىت الف فطلقها ، لو أكره رجل على طال  امرأته 

 .ا  وحنوه؟بأن يقصد مثاًل طالق من وث

 :حترير املسألة

 .(1)ق أهل العلم على أن طال  البالغ العاقل املختار واقعفات 

 :ما طال  املكره فال خيلو من أمرينوأ

 .(2)تفا  األئمة األربعةأن يكون اإلكراه حبق، فهذا يقع با -1

 .أن يكون اإلكراه بغري حق، فهذا الذي وقع فيه اخلالف -2

 

 :أقوال فقهاء احلنابلة يف املسألة

اخلرب قه لعموم أو ترك املكره التأويل بال عذر يف تركه فال يقع طال: ) جاء يف شرح املنتهى 

 .(3) ...(كره على الطال  وطلق أن يتأول خروجا من اخلالف وينبغي له إذا أ ،

                                                 
 (.3/1259: )اإلقناع البن القطان (1)
، شرح ( 3/289)، مغين احملتاج( 3/231)، حاشية الدسوقي( 3/235)انظر الدر املختار  (2)

 (3/76)املنتهى
 .(76/ 3) شرح املنتهى  (3)
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 :اخلالف يف املسألة

 :اختلف أهل العلم يف املكره بغري حق هل يقع طالقه أو ال على قولني 

 :القول األول
، وهاو ماذهب   (1)أن طال  املكره بغري حق ال يقع، وهذا هو املشهور من مذهب احلنابلة

 .(4)، والظاهرية(3)، والشافعية(2)لكيةاملا
 .ولكن استحب احلنابلة تأويل الطال 

 :القول الثاين
 .(5)أن طال  املكره بغري حق يقع، وهذا مذهب احلنفية 
 

  :أدلة القول األول
 :استدل أصحاب القول األول وهم اجلمهور دا يلي

إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان :قول اهلل عز وجل -1
(6). 

 : وجه الداللة
فاملكره على الطال  مان  ، على من نطق بالكفر مكرها  واإلمثأن اهلل عز وجل رفع احلرج 

 .باب أوىل
 .(7) (ال طال  يف إغال : )عن عائشة رضي اهلل عنها مرفوعا -2

                                                 
 .(76/ 3) شرح املنتهى  ، (11/351: )املغين (1)
 .(4/44)، التاج واالكليل  (3/231: )حاشية الدسوقي (2)
 .(2/78)، املهذب  (3/289: )مغين احملتاج (3)
 (.11/212: )احمللى (4)
 .(7/182)، بدائع الصنائع  (3/235: )الدر املختار (5)
 (.  116 )اآلية : سورة النحل (6)
كتاب الطال  باب يف الطال  على غلط : داود بووأ، ( 26361)حديي (43/378)امحد  أخرجه(7)
 (.3/211)انظر تلخيص احلبري . ضعيف  وهو حممد بن عبيد: سناده ويف إ ،(2193)برقم (2/258)
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 : وجه الداللة

 (1) .وقوع الطال  يف اإلغال  ويدخل فيه املكره  نفى

 ".(2)مال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوىإمنا األع: "قال، قال  عمر  نع -3
 : وجه الداللة

 .د به، وطال  املكره عمل بال نية فهو باطلعتأن كل عمل بال نية فهو باطل ال ي
 عان أمايت اخلطاأ    وضعإن اهلل : " عن ابن عباس رضي اهلل تعاىل عنهما قال  -4

 .(3)"والنسيان وما استكرهوا عليه
 : وجه الداللة

 .على املكره، ويدخل فيه املكره على الطال  بغري حق واإلمثاحلرج  وجل اهلل عز رفع

 .(4)أنه منعدم اإلرادة والقصد، فكان كاجملنون والنائم -5

 :أدلة القول الثاين

 :استدل أصحاب القول الثاين دا يلي

...الطال  مرتان: قوله تعاىل -1
 (5). 

                                                 
 (.11/351: )املغين (1)
 عليه وسلم ىل رسول اهلل صلى اهللكيف كان بدأ الوحي إ:بدأ الوحي باب البخاري كتاب  أخرجه (2)
 (3/1515)عمال بالنية قوله صلى اهلل عليه وسلم إمنا األ:اإلمارة باب ، ومسلم كتاب(1)برقم( 1/3)

 .(1917)برقم
 و البيهقي،  (2143)برقم  (1/659)ابن ماجه كتاب الطال  باب طال  املكره والناسي  أخرجه (3)

صحيح ،لباين ، صححه األ(14871)برقم( 7/356)يف طال  املكره  ماجاء: كتاب اخللع والطال  باب 
  (.2/179)ماجه ابن 

 (.9/51: )الرو  املربع بتحقيق املشيقح وآخرون (4)
 (. 229 )اآلية : سورة البقرة (5)
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 :وجه الداللة

 .طال  املكره وغريهأن اآلية مطلقة يف احتساب الطال  ، فيشمل 

 :نوقش

 .القول األول أن اآلية مقيدة باملكره ملا سبق من أدلة 

النكاح والطال  : ثالث جدهن جد وهزهلن جد: " قال : قال عن أيب هريرة  -2

 .(1)"والرجعة

 :وجه الداللة

 .أوقع طال  اهلازل، واملكره مثله أنه  

 : ميكن أن يناقش

 .رادةإ قصد و، خبالف املكره فليس له د وإرادةقصبالفر ، فاهلازل له 

 .(2)بالطال  إلقرارهصحيح  هطالقأن  -3

 :نوقش 

 .بأنه أقر بالطال  ولكنه قصد به دفع اإلكراه ال إيقاع الطال 

 

                                                 
والترمذي ، (2194)برقم( 2/259)يف الطال  على اهلزل : كتاب الطال  بابيف ود أبو دا أخرجه (1)

ماجه كتاب بن وا ،(1184)برقم( 3/491)ماجاء يف اجلد واهلزل يف الطال  : كتاب الطال  باب
. احلديي حسن دجموع طرقه  (2139)برقم (1/658)و راجع العبا الطال  باب من طلق أو نكح أ

 (.6/224) الغليل رواءانظر إ
 (.3/235)الدر املختار  (2)
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 :الترجيح

حق ال يقع  هو ما ذهب إليه اجلمهور من أن طال  املكره بغري –واهلل تعاىل أعلم  –الراجح 

 :ملا يلي وذلك

 .ا استدلوا بهقوة وصراحة م -1

 .وورود املناقشة عليها ضعف أدلة القول الثاين -2

آخر يرى أن طال   ستحب له التأويل يف الطال ، حىت ال يوقع عليه الطال  قا ولكن ي

 .واقعاملكره 

 : اخلالصة

فية على الطال  للخروج من خالف احلنمما سبق يتبني أن احلنابلة استحبوا تأويل املكره 

.ملكرهطال  على االقائلني بوقوع ال
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استحباب إقرار الزوجة المطلقة ثالثاً في : المطلب الثاني

 .الموض  الذي طلقها فيه

 

 : صورة املسألة

 وهل عليها لزوجها سكىن ام ال؟،أين تعتد املطلقة ثالثا 

 :حترير املسألة

 :نيتحالاملطلقة ثالث ال ختلو من  

 .(1)فيجب هلا السكىن باإلمجاع: أن تكون حاماًل -1
 .اليت وقع فيها اخلالف هي ، فهذهأن ال تكون حائال  -2

 :أقوال فقهاء احلنابلة يف املسألة
ال يتعني املوضع الذي تسكنه يف الطال ، سواء قلناا هلاا   : قال أصحابنا: )جاء يف املغين

السكىن أو مل نقل، بل يتخري الزوج بني إقرارها يف املوضع الذي طلقها فيه وباني نقلاها إىل   
ال خترجوهن من بيوهتن وال خيرجن إال أن يأتني : لها، واملستحب إقرارها لقوله تعاىلمسكن مث

بفاحشة مبينة
، وألن فيه خروجًا من اخلالف، فإن الذين ذكرنا عنهم أن هلا السكىن يرون (2)

 .(3) ....."وجوب االعتداد عليها يف منزهلا

                                                 
 (.11/311: )املغين( 3/1321)اإلقناع يف مسائل اإلمجاع  (1)
 (.1)اآلية : سورة الطال  (2)
 (. 11/312: )املغىن (3)
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 : اخلالف يف املسألة

 :لاثا غري احلامل هل هلا سكىن و نفقة على أقواختلف أهل العلم يف املطلقة ثال

 : القول األول

 .(2)، وهو مذهب الظاهرية(1)هو املشهور من مذهب احلنابلة ليس هلا نفقة وال سكىن، وهذا

 .ولكن استحب احلنابلة إقرارها يف منزهلا

 :القول الثاين

 .(3)جيب هلا السكىن والنفقة، وهذا مذهب احلنفية

 :القول الثالي

 .(5)، والشافعية(4) نفقة هلا، وهلا السكىن، وهذا مذهب املالكيةال 

 

 :أدلة القول األول

 :ل استدل أصحاب القول األو

ان أنفق عليها نفقاة دون،  وك  يبطلقها يف عهد النزوجها  يس أنديي فاطمة بنت قحب 

 ، فإن كان يل نفقة أخذت الذي يصالحين ،  واهلل ألعلمن رسول : ت ذلك قالتفلما رأ
                                                 

 .(3/232)، كشاف القناع  (11/311: )املغين (1)
 (.11/282: )احمللى (2)
 .(3/61)، تبيني احلقائق  (5/211: )املبسوط (3)
 .(1/298)، الكايف البن عبدالرب  (6/164: )االستذكار (4)
 .(2/164)، املهذب  (11/231: )البيان (5)
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ال نفقة لك : فقال لرسول اهلل  فذكرت ذلك: خذ منه شيئًا، قالت ن مل تكن يل نفقة مل آوإ

 .(1)وال سكىن

 .(2) (طلق امرأته ثالثًا: )ويف رواية ملسلم

 :وجه الداللة
 . والسكىن للمطلقة ثالثا احلديي صريح يف عدم إجياب النفقة 
 

 : دليل القول الثاين

 :ين دا يلياستدل أصحاب القول الثا

جوهن من بيوهتن وال خيرجن إال أن يأتني بفاحشة مبينةال ختر: قوله تعاىل -1
(3). 

 :وجه الداللة
أوغاري  رجعية مطلقا، سواء كانت  أمر اهلل عز وجل املطلق بعدم إخراج املطلقة من بيتها 

 .(4)ذلك
 : نوقش

باآلية هنا الرجعية،  واملرادأنه عام خمصوص باملطلقة ثالثا، ملا سبق من دليل القول األول، ب
 .ال تدري لعل اهلل حيدث بعد ذلك أمرا لقوله تعاىل بعدها 

يقوا ضا كم وال تضااروهن لت وجاد كنوهن من حيي سكنتم مان  اس: قوله تعاىل-2
عليهن

(5). 

                                                 
 (.1481)برقم( 2/1114)ا أخرجه مسلم كتاب الطال  باب املطلقه ثالثا ال نفقة هل (1)
 (.148)برقم( 2/1115)ثالثا ال نفقة هلا كتاب الطال  باب املطلقه  أخرجه مسلم (2)
 (.1)آية : سورة الطال  (3)
 (.11/311: )املغين (4)
 (.6)اآلية : سورة الطال  (5)
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( ال نفقة هلاا وال ساكىن  ): يف حديثها السابقرضي اهلل عنهم  أنكر عمر على فاطمة -3

أم كذبت، والنفقة هلا، قال اهلل عز  أصدقتدري ربنا لقول امرأة ال نال ندع كتاب : وقال

مبينة بفاحشةال خترجوهن من بيوهتن وال خيرجن إال يأتني : وجل
(1) (2). 

 :وجه الداللة

 .مل يأخذ بروايتها، وأخذ باآلية أن عمر  

 :نوقش

، وهذا أمر جممع (أةيز يف ديننا قول امرال جن) :ذلك بقوله شك يف ثبوته، وعلل أن عمر 

وأمهاات املاؤمنني يف    خذ برواية عائشةوقد ُأ –أي عدم قبول رواية املرأة  –على خالفه 

 .(3)كثري من األحكام

: تعين يف قوهلا -أي فاطمة بنت قيس –اهلل  أال تتقي: )ائشة رضي اهلل عنها قالتعن ع-4

 .(4) (ال نفقة هلا وال سكىن

 :وجه الداللة

 . عنها أنكرت خرب فاطمة بنت قيس يف املطلقة ثالثأن عائشة رضي اهلل 

 

                                                 
 (.1)اآلية : سورة الطال  (1)
 (.2/1118)هلا رواه مسلم كتاب الطال  باب املطلقه ثالثا ال نفقة  (2)
 (.11/311: )املغين (3)
 (.5/2139)رواه البخاري كتاب الطال ، باب قصة فاطمة بنت قيس  (4)
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 : نوقش

 .كائنا من كان مقدم على قول كل أحد أن قول الرسول 

 

 :أدلة القول الثالي

 .استدلوا بوجوب السكىن دا استدل به أصحاب القول الثاين

فقوا أوالت محال فاأن   ن كنوإ: قوله تعاىلل :بعدم وجوب النفقة، فقالوااستدالهلم وأما 

محلهن نعليهن حىت يضع
(1). 

 :وجه الداللة

 .ص احلامل فقط باإلنفا  دون غريهاأن اهلل عز وجل خ 

 : نوقش

 .دا سبق مناقشته عند أدلة القول الثاين

 : الترجيح

 :هو القول األول وذلك ملا يلي –واهلل أعلم  –الراجح 

 .قوة وصراحة ما استدلوا به -1

 .ناقشتهاضعف أدلة املخالفني، وقد سبق م -2

 

                                                 
 (6) االية : سورة الطال   (1)
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 : اخلالصة

اء احلنابلة باخلروج من اخلالف يف مسألة املطلقة ثالثا، اخلاروج  هأن مراد فقيتبني مما سبق 

 .بوجوب السكىن للمطلقة ثالثا: ، القائلني والشافعية ، واملالكية ، من خالف احلنفية



 115 

استحباب ترك وطء مطلقته الرجعية التي شك : المطلب الثالث

 .عليها قبل أن يراجعهاع الطالق وفي وق

 

 :صورة املسألة 

من شك يف ايقاع الطال  على زوجته الرجعية ، هل يستحب له تارك وطؤهاا قبال أن    

 يراجعها ، أو ميلك الوطء بال رجعة ؟

 حترير املسألة

 :ال خيلو من ثالثة أقسام الشك يف الطال 

أته وتلفاظ  ، كما لو شك هل طلق امر؟ أصل الطال ، هل وقع منه أم اليفالشك  -1

 .؟بالطال  أم ال

 :هذه املسألة وحكم
قاال  : فيه حديي عبد اهلل بن زيد قال واألصل (1)أن الطال  ال يقع باتفا  األئمة األربعة 

ف حىت يسمع  صوتًا رال ينص) :يف الرجل خييل إليه أنه جيد شيئًا يف الصالة ) رسول اهلل 
 .(2) (أو جيد رحيا

 
                                                 

، (3/313: )، مغين احملتاج(1/269: )، الكايف البن عبد الرب(3/126: )بدائع الصنائع: انظر (1)
 (.5/331: )كشاف القناع

، (137)برقم( 1/64)باب ال يتوضأ من الشك حىت يستيقن ، تاب الوضوء أخرجه البخاري ك (2)
ومسلم كتاب احليض باب الدليل على من تيقن الطهاره مث شك باحلدث فله ان يصلي بطهارته تلك 

 (.361)برقم ( 1/276)
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 :وجه الداللة

 .يقني ال يزول بالشك، بل ال يزول إال بيقنيأن الثابت ب 

 :فال خيلو من أمرين: الشك يف وقوع الشرط -2

إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طاالق  : كأن يقول: أن يكون شرطا وجوديًا - أ

 .(1)فال يقع الطال  باإلمجاع

إال رواية عان   ،(2)نه ال يقعفبإتفا  األئمة األربعة أ: أن يكون شرطا عدميًا - ب

 .(3)خاصة العدميأمحد أنه يقع يف الشرط  اإلمام

 :(وهي املراد دراستها) الشك يف عدد الطال  -3

 : صورهتا

املسألة عند التحقيق هاي   يشك هل هذه الطلقة الثانية أو الثالثة، وهذه يطلق امرأته و أن

 .اليت خالف فيها اخلرقي، وهي اليت علل احلكم فيها عند احلنابلة باخلروج من اخلالف

 :فقهاء احلنابلة يف املسألة أقوال

جاء يف مطالب أويل النهى يف باب الشك يف الطال  فيمن علق طال  زوجته على فعل أمٍر 

وسن ترك وطء قبل رجعه إن كان الطال  رجعيًا، ويتجه البد مان  :) مث شك يف وقوعه 

                                                 
 (.3/313: )مغين احملتاج (1)
الشرح الكبري ( 3/3)احملتاج  ، مغين(1/269)، الكايف البن عبد الرب(3/126: )بدائع الصنائع (2)

 (23/35)واإلنصاف 
 (.23/35: )الشرح الكبري واإلنصاف (3)
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ًا مراجعة الرجعية بالقول ملراعاة اخلالف، أي خالف من أوجب ترك وطء الرجعية مطلقا 

 .(2) (، فإنه منع منه ألن الزوج شك يف حلها، وكما لو اشتبهت امرأته بأجنبية(1)كاخلرقي

 :اخلالف يف املسألة

 :اختلف أهل العلم فيمن شك يف عدد الطال  على أقوال 

 :القول األول

وهاو ماذهب   ، (3)من ماذهب احلنابلاة   أنه يأخذ باألقل وهو اليقني، وهذا هو املشهور

 .(5)ذهب الشافعية، وم(4)احلنفية

 :القول الثاين

 .(6)املالكيةال حتل له إال بعد زوج آخر، وهذا هو مذهب  

 : القول الثالي

 ، الاوطء  حب، ومل يا  ال حيل وطؤها حىت يتبني، لشكه يف حلها بعد حرمته فتباح الرجعة
 .(7)جتب نفقتها وهذه رواية عن اإلمام أمحد، اختارها اخلرقيو

                                                 
، نسبته إىل بيع اخلر  ،فقيه حنبلي من أهل بغداد ، عمر بن احلسني بن عبداهلل اخلرقي أبو القاسم  (1)
 .(3/441.)انظر وفيات االعيان.له تصانيف احترقت وبقي منها خمتصر اخلرقي ، ( ها 334)ت

 (.  468/ 5 : )مطالب أوىل النهى (2)
 (.  468/ 5 : )مطالب أوىل النهى ،( 23/35: )الشرح الكبري واإلنصاف (3)
 .(2/217)، تبيني احلقائق  (3/126: )بدائع الصنائع (4)
 .(8/99)، روضة الطالبني  (3/313: )مغىن احملتاج (5)
 .(1/269)، الكايف البن عبدالرب  (2/147: )أسهل املدارك (6)
 .(5/468)مطالب أويل النهى  (7)
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 :ة القول األولأدل

 :تدل أصحاب القول األول دا يلياس

ال ينصرف حىت يسمع صاوتا أو جياد   : "حديي عبد اهلل بن زيد السابق، قال  -1
 .(1)"رحيا
 :وجه الداللة
 ،يعمل بااليقني أن  الطال  عليه طرح الشك، فإذا شك يفوأن يأرشده لليقني  أن النيب 

 .الواجب اطراحه نه مشكوك فيهييتق وما زاد عن القدر الذي
فكذلك فيما لو  ، قني باإلمجاعنه يرجع لليفإاسًا على ما لو شك يف أصل الطال  قي -2

 .(2)عدده شك يف

 :أدلة القول الثاين

 :استدلوا دا يلي
 .(3)"دع ما يريبك إىل ما ال يريبك: "قوله  -1

 :وجه االستدالل
رك الريباة،  ترك ما يريبه، وهنا قد يكون الطال  ثالثا فتبني منه، فعليه أن يت أمر النيب 

 .(4)وجيعلها ثالثا
 :نوقش

هذا عند االشتباه بني احملرمات وعدم وجود اليقني أما إذا شك يف عدد الطاال  فعلياه   

 .ل الطال  مرتني، واليقني هنا جبعإىل اليقني حلديي عبد اهلل بن زيد  الرجوع

                                                 
 ( .64)سبق خترجيه ص (1)
 (.23/35: )الشرح الكبري واإلنصاف (2)
 (33) سبق خترجيه ص (3)
 (.23/35: )الشرح الكبري واإلنصاف (4)



 119 

 :الحتمال كوهنا ثالثا: قالوا-2

 :قشميكن أن ينا

 .ثالثًا، إال أن الدليل أرشد إىل اعتبار اليقني وطرح الشك نأن تكو تملأنه وإن كان حي

 :دليل القول الثالي

ألنه تيقن وجوده بالطال  وشك يف رفعه بالرجعة، فال يرتفع بالشك، كما لو أصاب ثوبه 

 حكم النجاسة بغسل موضع من الثوب، وال يزول  لجناسة وشك يف موضعها، فإنه ال يزو

 .(1)إال بغسل مجيعه

 :نوقش

أنه خيالف الثوب ، فإن غسل بعضه ال يرفع ما تيقنه من النجاسة، فنظري مسألتنا أن يتيقن 

جناسة كم الثوب ويشك يف جناسة سائره، فإن حكم النجاسة فيه يازول بغسال الكام    

 .(2)وحدها، كذا ها هنا

 :الترجيح

 :هو القول األول وهو قول اجلمهور –واهلل تعاىل أعلم   -الراجح  

 .استدلوا بهلقوة ما  -1

 .لضعف أدلة املخالفني -2

                                                 
 (.23/35: )الشرح الكبري واإلنصاف (1)
 .املصدر السابق (2)
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 : اخلالصة

خالف املالكياة   ة دراعاة اخلالف هنا هو مراعاةتبني من اخلالف السابق، أن مراد احلنابل

 .إال بعد زوجًا أخربأنه ال حتل له  :القائلني

يف حلاه    يتيقن لشكهأنه ال حيل وطؤها حىت : اخلروج من خالف اخلرقي القائلكذلك و

 .فتباح الرجعة وال يباح الوطء ، بعد حرمته

مل يلتفت إلياه القاضاي يف تعليقاه ومحال كالماه علاى        ولكن لضعف قول اخلرقي

 .(1)االستحباب

 .يف املسألة هو قول املالكية فقط بناء على قول القاضي عىوعلى هذا فاخلالف املرا

                                                 
 (.23/37: )الشرح الكبري واإلنصاف (1)
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 المبحث الراب 

 في الظهار واللعان

 

 

 :وفيه مخسة مطالب

أنت علاي   :ستحباب األخذ باألغلظ ملن قالت لزوجهاا: املطلب األول

 .كظهر أيب

 .استحباب إخراج احلب يف كفارة الظهار: املطلب الثاين

 .استحباب إخراج الرب يف كفارة الظهار: املطلب الثالي

استحباب إخراج أدم مع اجملزئ من الطعاام يف كفاارة   : املطلب الرابع

 .الظهار

( فيما رماين من الزنا)ملالعنة يف اخلامسة استحباب قول ا: املطلب اخلامس

وأن غضاب اهلل عليهاا إن كاان مان     : )بعد قوهلا

 (.ادقنيالص
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 المطلب األول

أنت علي كظهر : استحباب األخذ باألغلظ لمن قالت لزوجها

 أبي

 

 :صورة املسألة

فارة وهل تلزمها ك أم ال؟، اأنت علي كظهر أيب، فهل يعترب ظهار: لو قالت املرأة لزوجها 

 .أم ال؟

 :أقوال فقهاء احلنابلة يف املسألة

وال شك يف أن األحوط التكفري بأغلظ الكفارات ليخرج من اخلاالف،  : )جاء يف املغين

 (1) ...(، ألنه ليس دنصوص عليه، وال هو يف معىن املنصوصاولكن ليس ذلك بواجب عليه

 :اخلالف يف املسألة

 :املقام سألتني لتوضيحألة، فالبد من ذكر ملتوضيح وبيان املس

 ، ظهار أم ال ؟ قول املرأة لزوجها أنت علي كظهر أيبهل : املسألة األوىل

 هل يلزمها كفارة أم ال ؟: املسألة الثانية 

 

                                                 
 (.11/112: )املغىن (1)
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 :املرأة لزوجها أنت علي كظهر أيب قول : املسألة األوىل

 :قولني ختلف أهل العلم يف ذلك علىا

 :القول األول

 .(4)والشافعية ،(3)، واملالكية(2)، واحلنفية(1)ل احلنابلةأنه ليس بظهار، وهو قو 

 :القول الثاين

 .(6)، وقول لبعض احلنفية(5)، وهو رواية عن اإلمام أمحدأنه ظهار 

 :أدلة القول األول

 :استدل اصحاب القول األول دا يلي

الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هّن أمهاهتم: قوله تعاىل -1
(7) . 

 :وجه الداللة

 .(8)أنه ال يشمل النساء على ص اهلل عز وجل الظهار بالرجال، فدلخ

 

                                                 
 .(11/112: )املغين ، (23/252: )الشرح الكبري واإلنصاف (1)
 (.4/113: )البحر الرائق ، (6/227: )املبسوط (2)
 .(4/222)، منح اجلليل  (2/439: )حاشية الدسوقي (3)
 .(2/113)، املهذب  (8/256: )روضة الطالبني (4)
 (2/638)لشافيات ، منح الشفا ا(23/252: )الشرح الكبري واإلنصاف (5)
 (.6/227: )املبسوط (6)
 (.2)اآلية : سورة اجملادلة (7)
 .(11/112: )املغين (8)
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 .(1)يوجب حترميا يف الزوجة، ميلك الزوج رفعه فاختص به كالطال  قول -2

 .(2)زالته كسائر حقوقهارأة حق للرجل، فلم متلك املرأة إاحلل يف امل -3

 : أدلة القول الثاين

 :استدل أصحاب القول الثاين دا يلي

 .(3)خر فكان مظاهرًا كالرجلجني ظاهر من اآلأحد الزو -1

 :قشميكن أن ينا

 .بوجود الفر ، إذ العقد واحلل بيد الزوج دون الزوجة

 .(4)اليمني يصح يف املرأة فصح منها الظهار-2

 :نوقش

 .(5)بالفر ، إذ الظهار يوجب حترميها، واملرأة ال متلكه كالطال ، خبالف اليمني 

 :الترجيح
 :وذلك ملا يلي هو القول األول، أنه ليس بظهار –تعاىل أعلم واهلل  –الراجح 

 .قوة ما استدل به أصحاب القول األول -1
 .ضعف أدلة القول الثاين، وورود املناقشات عليها -2

 

                                                 
 (.11/112: )املغين (1)
 .املصدر السابق (2)
 .املصدر السابق (3)
 (.329) ص:خالد املشيقح/ أحكام الظهار للشيو (4)
 .املرجع السابق (5)
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أنت علي كظهر أيب، هل يلزمهاا  : اإذا قالت املرأة لزوجه :املسألة الثانية

 .؟شيء 

 :ختلف أهل العلم يف ذلك على أقوالا

 :ألولالقول ا

 .(1)ليس بظهار، ولكن تلزمها كفارة ظهار، وهذا هو املشهور من مذهب احلنابلة 

 :القول الثاين

، ورواية عان اإلماام   (4)، والشافعية(3)، واملالكية(2)ال يلزمها شيء ، وهو مذهب احلنفية

 .(5)أمحد

 :القول الثالي

 .(7)بعض احلنفية واختاره ،(6)جتب عليها كفارة ميني، وهي رواية عن اإلمام أمحد

 :أدلة القول األول

 :استدل أصحاب القول األول دا يلي 

                                                 
 .(11/112: )غينامل ، (23/253: )الشرح الكبري واإلنصاف (1)
 .(6/227: )، املبسوط (4/113: )البحر الرائق (2)
 .(4/222)، منح اجلليل  (2/439: )حاشية الدسوقي (3)
 .(2/113)املهذب  ، (8/265: )روضة الطالبني (4)
 (.11/112: )املغين (5)
 (.23/253: )الشرح الكبري واإلنصاف (6)
 (.3/31: )بدائع الصنائع (7)
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 إن تزوجت مصعب بن الزبري فهو علي كظهر أيب،: عن عائشة بنت طلحة قالت -1

 .(1)فسألت أهل املدينة فرأوا أن عليها كفارة 

 :نوقش

 .(2)فيه انقطاع، فلم يصح مساع مغرية من إبراهيم - أ

ة با تكفريًا ليمينها، فإن عتق الرق إعتاقهاون ح ذلك، فإنه جيوز أن يكلوص - ب

أحد خصال كفارة اليمني، ويتعني محله على هذا، لكون املوجود منها ليس 

 .(3)بظهار

 .(4)القول والزور، فلزمتها كفارة الظهار باملنكر من ة زوج أتتاملرأ -3

 :قشميكن أن ينا
 .، إذ العقد واحلل بيد الزوج دون الزوجةبالفر  

 :الثاينأدلة القول 

 :استدل أصحاب القول الثاين دا يلي

 .أدلة القائلني بأنه ليس بظهار يف املسألة األوىلنفس  -1

 .(5)قول منكر وزور، ليس بظهار، فلم يوجب كفارة، كالسب والشتم -2

                                                 
 (.11/54: )احمللى (1)
 .املرجع السابق (2)
 (.11/112: )املغين (3)
  .                                   املرجع السابق (4)
 (.23/253: )الشرح الكبري واإلنصاف (5)
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 :نوقش

 .(1)حترمي للحالل أشبه اليمني ظهار، ولكنهبُيسلم أنه ليس  

 :أدلة القول الثالي

 :يلي اثالي داستدل أصحاب القول ال 

ات أزواجاك واهلل  يا أيها النيب مل حترم ما أحل اهلل لك تبتغي مرضا : قوله تعاىل -1

....إميانكم قد فر  اهلل لكم حتلة* غفور رحيم 
 (2). 

 : وجه الداللة

 .(3) (قد فر  فيه حتلة اإلميانوهذا صريح يف أن حترمي احلالل : )قال ابن القيم

ن اهلل إتعتادوا   أحل اهلل لكم وال حترموا طيبات ما ين آمنوا الأيها الذ يا: قوله تعاىل -2

( 88)مما رزقكم اهلل حالال طيبا واتقوا اهلل الذي أنتم به مؤمنون  وكلوا( 87)الحيب املعتدين 

عشارة   طعاام إيؤاخذكم اهلل باللغو يف أميانكم ولكن يؤاخذكم دا عقدمت األميان فكفارته  ال

فمن مل جيد فصيام ثالثة أياام   أهليكم أو كسوهتم أو حترير رقبة مساكني من أوسط ماتطعمون

يابني اهلل لكام آياتاه لعلكام      ذلك كفارة أميانكم إذا حلفتم واحفظوا أمياانكم كاذلك  

تشكرون
(4). 

                                                 
 (.329) ص:خالد املشيقح/ أحكام الظهار للشيو (1)
 (.221)اآلية  :سورة التحرمي (2)
 (.5/316: )زاد املعاد (3)
 (.89-87)اآلية : ةسورة املائد (4)
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 :وجه الداللة

 .(1) (وهبذا يستدل على أن التحرمي احلالل ميني: )قال شيو اإلسالم 

 يوجب كفارة الظهار، بدليل سائر الكاذب،  أن جمرد املنكر من القول والزور ال -3

 .(2)وكذا الظهار قبل العود، والظهار من أمته وولده

 الترجيح

 :هو القول الثالي وذلك ملا يلي –واهلل تعاىل أعلم  –مما سبق يترجح 

 .قوة ما استدلوا به -1

أحكام الظهار، ولكن هو حترمي للحالل، فيأخذ أحكاام   ظهار فال يأخذألنه ليس ب -2

 .نياليم

 : اخلالصة

وهي كفارة الظهار، مع  يف هذه املسألة أن فقهاء احلنابلة استحبوا األخذ بأغلظ الكفارات

من خالف الرواية الثانية يف املذهب، ومن خالف بعض احلنفية  وا، ليخرجاأهنم مل يعتربوه ظهار

 .أنت علي كظهر أيب ظهارًا : الذين اعتربوا قول املرأة لزوجها

                                                 
 (.24/451) :جمموع الفتاوى (1)
 (.333) ص: أحكام الظهار (2)
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 .حباب إخراج الحب في كفارة الظهارتاس: يالمطلب الثان

 

 :صورة املسألة

يف كفارة الظهار، فهل جيوز له إخراج الدقيق من جنس املطعم، أو  اإلطعاممن وجب عليه 

 .يشترط إخراج احلب من جنس املطعم؟

 :احلنابلة يف املسألة أقوال فقهاء

 .(1) (الفواألفضل إخراج احلب، ألن فيه خروجًا من اخل: )جاء يف املغين

 :اخلالف يف املسألة

 :اختلف أهل العلم يف هذه املسألة على قولني

 :القول األول

، (2)مذهب احلنابلة ال يشترط إخراج احلب، فيجوز إخراج الدقيق، وهذا هو املشهور يف 

 .(4)، واملالكية(3)ومذهب احلنفية

 .ولكن عند احلنابلة يستحب إخراج احلب

                                                 
 (.11/111) :املغين (1)
 (.5/587)املصدر السابق ،كشاف القناع  (2)
 .(3/211)،املبسوط للشيباين  (5/112) :بدائع الصنائع (3)
 .(2/31)،حاشية العدوي  (4/131) :التاج واإلكليل (4)
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 :القول الثاين

 .(1)راج احلب، وهذا هو املذهب عند الشافعيةيشترط إخ 

 :أدلة القول األول

 :استدلوا دا يلي

من أوسط ما قياس كفارة الظهار على كفارة اليمني، قال تعاىل يف كفارة اليمني  -1

تطعمون أهليكم أو كسوهتم
(2) . 

 : وجه الداللة

 .(3)للعرف مقدر فريجح فيه الرجل أهله، وهذا غري أن الدقيق من أوسط ما يطعم

 .(4)الدقيق من أجزاء احلنطة وقد كفاهم مؤنة طحنه، وهيأه، وقربه لألكل -2

 :دليل القول الثاين

 .(5)زجيز كاخلب ملالدقيق ناقص املنفعة عن احلب، ف أن

 :نوقش

 .(6)وخبزه حنه،كما لو أعطاه احلب فطأن الدقيق ميكن االستفادة منه خببزه، فأجزأ  

                                                 
 .(2/117)، املهذب  (8/317) :رو  الطالبني (1)
 (.89)اآلية  :سورة املائدة (2)
 (.712) :أحكام الظهار ص (3)
 (.11/111) :املغين (4)
 (.713) :أحكام الظهار ص (5)
 .املرجع السابق (6)
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 :الترجيح

 :القول بعدم اشتراط الدقيق وذلك ملا يلي –واهلل تعاىل أعلم  –مما سبق يترجح 

 .قوة ما استدلوا به -1

 .ضعف دليل القول الثاين، وورود املناقشة عليه -2

 : اخلالصة

من اخلالف يف اساتحباب إخاراج    روجاخلاحلكم ب يتبني مما سبق أن وجه تعليل احلنابلة

 .اط احلب يف كفارة الظهاراحلب، هو اخلروج من خالف الشافعية القائلني باشتر
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 .استحباب إخراج البر في كفارة الظهار: المطلب الثالث

 

: قال أباو حمماد  : )إال يف شرح الزركشي على اخلرقي، وقد جاء فيه مل أجد هذه املسألة

 .(1) ..(.األفضل الرب، خروجا من اخلالف

علياه   فيما وقفت رةط إخراج الرب يف الكفايف هذه املسألة، مل أجد من اشتر وبعد البحي

نفسه، ال الدقيق، وذلاك   احلب ا أن األفضل إخراجنه هقصد من كتب املذاهب، ولعل

 :ألمور منها

خلروجه الثانية ال جيوز إخراج اخلبز  والرواية. )أن الزركشي قال قبل هذه العبارة -1

اهلريسة وحنوها، فعلى املذهب الباد أن يادفع    أشبهعن حال الكمال واالدخار 

زه ودفع ز بالعراقي ألن ذلك ال يكون أقل منه، نعم لو طحن مدًا أو خبرطلي خب

 خبزه أجزاه نص عليه أمحد

 .(2)(قال أبو حممد األفضل الرب، خروجًا من اخلالف: ، الثاين...........تنبيهان

 .فتبني أن مراده احلب

 .أين مل أجد من اشتراط الرب يف كفارة الظهار -2
: يف كتبه فلم أجد نص العبارة، وما وجدت إال قوله راجعت ما نقله عن ابن قدامة -3

 (.األفضل احلب خروجًا من اخلالف)

                                                 
 (.8/317) :شرح الزركشي (1)
 .نفس املرجع السابق (2)
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استحباب إخراج احلب : وإذا تقرر هذا، فريجع يف هذه املسألة إىل املسألة اليت قبلها وهي

 .،واهلل تعاىل أعلم  يف كفارة الظهار
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استحباب إخراج أدم م  المجزئ من الطعام : المطلب الراب 

 .فارة الظهارفي ك

 

 :صورة املسألة

هل يشترط أن خيارج أدم ماع   فطعام ، اإلب من وجبت عليه كفارة ظهار ، فأراد التكفري

 .؟الطعام يف الكفارة أو ال يشترط

 :أقوال فقهاء احلنابلة يف املسألة

 ويستحب إخراج أدم مع اجملزئ نص عليه، خروجًا من خاالف : )يف كشاف القناع جاء

 .(1) (من أوجبه

 :لةاملسأاخلالف يف 
 :يف كفارة الظهار على قولني اإلطعامدام مع اختلف العلماء يف اشتراط اإل

 :القول األول
، (3)، واحلنفياة (2)ال يلزم اإلدام بل يستحب، وبه قال مجهور العلمااء، مان احلنابلاة   

 .(5)، والشافعية(4)واملالكية
 

                                                 
 (.5/387: )كشاف القناع (1)
 ( .5/387: )قناع،كشاف ال( 11/111)املغين  (2)
 (.5/112)،بدائع الصنائع( 3/211: )املبسوط للشيباين (3)
 (.4/131)، التاج واالكليل( 2/31: )حاشية العدوي (4)
 (.8/317)،روضة الطالبني ( 4/362: )حتفة احلبيب على شرح اخلطيب (5)
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 :القول الثاين

 .(1)لكيةدام، واختاره بعض املاأنه يلزمه اإل 

 :القول الثالي

 .(2)دام إن كان يطعم أهله بإدام واختاره شيو اإلسالم ابن تيميةيلزمه اإل

 :أدلة القول األول

 :دا يلي –وهم اجلمهور  -استدل أصحاب القول األول  

من أوسط ما تطعمون به أهليكم أو كسوهتم: قوله تعاىل يف كفارة اإلميان -1
(3). 

 : وجه الداللة

 .(4)أطعمه أهله، فإن أعطاه حبا بال إدام فقدب اإلطعام من أوسط ما يطعم به أن الواج

 .عدم الدليل على اشتراط اإلدام يف اإلطعام -2

 :دليل القول الثاين

 ...من أوسط ما تطعمون به أهليكم: اآلية السابقة، وهي قوله تعاىل

 :وجه الداللة

 .(5)أن اإلدام داخل يف اإلطعام 

                                                 
 (.2/31: )حاشية العدوي (1)
 (.35/351: )جممع الفتاوى (2)
 (.89)آلية ا: سورة املائدة (3)
 (.696)ص :أحكام الظهار (4)
 .املصدر السابق (5)
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 :ميكن أن يناقش

من أوسط ما يطعام باه    باختالف األشخاص، فقد يكون اإلدام عند قوم هوأنه خيتلف  

 .عند آخرين أهله، وقد ال يكون كذلك

 :دليل القول الثالي

 ....من أوسط ما تطعمون به أهليكمالسابقة  اآلية

 :وجه الداللة

م أطعام  والصحيح أنه إن كان يطعم أهلاه باإدا  ):  -رمحه اهلل تعاىل-قال شيو اإلسالم

املساكني بإدام، وإن كان يطعم بال إدام مل يكن له أن يفضل املساكني على أهله، بل يطعم 

 .(1)أهلهما يطعم املساكني من أوسط 

 :الترجيح

حوط ما ذهب إليه شيو اإلسالم، لكن لو أخرج طعاما بال إدام فظااهر اآلياة عادم    األ

 .اهلل تعاىل أعلممل يأت ما يدل على اشتراطه، وأنه ، ال سيما وهوجوب

 : اخلالصة

يتبني من اخلالف السابق أن احلنابلة عللوا احلكم باخلروج من اخلالف يف مسألة إخراج أدم 

بعض املالكية القائلني بوجاوب   مع اجملزئ من الطعام يف الكفارة، هو اخلروج من خالف

 .دمم، واخلروج من خالف شيو اإلسالم يف حالة ما إذا كان يطعم أهله األاداإل
                                                 

 (.35/351: )جمموع الفتاوى (1)
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 :استحباب قول المالعنة في الخامسة: المطلب الخامس

إن  وأن غضب هللا عليها: )بعد قولها( الزنا من فيمن رماني)

 (.كان من الصادقين

 

 :صورة املسألة

وأن غضب اهلل عليها إن كان مان  ) :وقع اللعان بني الزوجني، والعنت الزوجة بقوهلاإذا 
لياتم اللعاان، أواًل   ( فيما رماين من الزناا : )لك، فهل يشترط أن تقول بعد ذ(الصادقني

 ط؟يشتر
 :أقوال الفقهاء احلنابلة يف املسألة

وأن غضب اهلل عليها  :يف اخلامسة وإذا كملت أربع مرات تقول: )جاء يف كشاف القناع
لزنا، خروجًا من خالف مان  فيما رماين من ا: وتزيد استحباباإن كان من الصادقني فقط، 

 .(1) (أوجبه 
 

 :لةاملسأاخلالف يف 
 :القول األول

وهو مذهب  ،(3)مذهب احلنفية، (2)ال يشترط ذلك، وهذا هو املشهور من مذهب احلنابلة
  .(4)املالكية

 .ولكن عند احلنابلة يستحب ذلك
                                                 

 (.5/391: )كشاف القناع (1)
 (.5/391: )كشاف القناع ،( 23/375: )الشرح الكبري واإلنصاف (2)
 (4/126: )، البحر الرائق(7/42: )املبسوط للسرخسي (3)
 (.4/291) ،الذخرية( 2/175: )أسهل املدارك (4)
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 :القول الثاين

 .(2)ووجه عند احلنابلة .(1)الشافعيةاملذهب عند يشترط ذلك، وهذا  

 : أدلة القول األول

 :صحاب القول األول دا يلياستدل أ

والذين يرمون أزواجهم ومل يكن هلم شهداء إال أنفساهم فشاهادة   : قوله تعاىل -1

ني، واخلامسة أن لعنت اهلل عليه إن كاان  أحدهم أربع شهادات باهلل إنه ملن الصادق

ن تشهد أربع شهادات باهلل إنه ملن الكااذبني،  عنها العذاب أ امن الكاذبني، ويدرؤ

أن غضب اهلل عليها أن كان من الصادقني واخلامسة
(3). 

 : وجه االستدالل

( فيما رماين من الزناا )الزوج والزوجة، ومل يذكر  بني أن اهلل عز وجل ذكر صيغة اللعان

 .فدل على عدم اشتراطه

يا رسول اهلل أرأيت أن لاو  : سأل فالن، فقال: قال عن ابن عمر رضي اهلل عنهما -2

 حشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وأن سكتوجد أحدنا امرأته على فا

 ساألتك إن الذي : كان بعد ذلك أتاه فقال سكت على مثل ذلك، فلم جيبه، فلما

كره، سورة النور فتالهن عليه ووعظه، وذ ت به، فأنزل اهلل اآليات منعنه قد ابتلي

                                                 
 (.8/352)،روضة الطالبني ( 2/125: )املهذب (1)
 ( .23/375)الشرح الكبري و االنصاف  (2)
 (.9-6)اآليات : سورة النور (3)
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ق ماا  ال والذي بعثك باحل: وأخربه أن عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة، قال

والذي بعثك باحلق إنه لكاذب، ال : كذبت عليها، مث دعاها فوعظها كذلك، قالت

 .(1)بالرجل فشهد أربع شهادات باهلل، مث ثىن باملرأة، مث فر  بينهما فبدأ

 :وجه الداللة
فادل  ( فيما رماين يف الزنا)أوقع اللعان بني الزوجني بأربع شهادات ومل يزد  أن النيب 

 . (2)لذكره النيب ه، وإالعلى عدم اشتراط

 :دليل القول الثاين
 :استدل اصحاب القول الثاين 

 .(3)بأنه يشترط ذلك للتفريق بني اللعان للزنا واللعان لنفي الولد
 :قشميكن أن ينا

أرأيت أن ) :لزنا وذلك لقوله يف احلدييفيه ل بأن حديي ابن عمر السابق، قد وقع اللعان

 .مل يأت ما يدل على اشتراطه ذلكومع ( احشة كيف يصنع؟أحدنا امرأته على فلو وجد 

 :الترجيح
 :هو القول األول وذلك –واهلل تعاىل أعلم  -الراجح  

 .قوة وصراحة ما استدلوا به -1
 .ضعف ما استدل به أصحاب القول الثاين، فلم يأت ما يدل على اشتراط ذلك -2

 
 

                                                 
 (.2/1131)رواه مسلم كتاب اللعان  (1)
 (.23/375: )الشرح الكبري واإلنصاف (2)
 .املصدر السابق  (3)
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 : اخلالصة

فيما رماين من ) :عللوا االستحباب بقول املرأةتبني من اخلالف السابق، أن فقهاء احلنابلة 

ليخرجوا مان خاالف   ( ن كان من الصادقنيعليها إوأن غضب اهلل : )بعد قوهلا ( الزنا

 .احلنفية، والذي هو وجه عند احلنابلة، القائلني باشتراط ذلك يف اللعان
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 اخلاااامتاااة
 

 : باستخالص النتائج التالية  الرسالةامتة هذه خ إىل أصل املتواصلةبعد هذه املباحي  

وكلماا  ، هو االحتياط يف الدين ( اخلروج من اخلالف مستحب) موضوع قاعدة  أن-1

 . أوىلأقوى و  بالقاعدةوجتاذبتها األدلة كلما كان التمسك  املسألةقويت 

ال  اجلملةمتفق عليها بني العلماء يف  قاعدة( اخلروج من اخلالف مستحب) قاعدة  أن -2

ولكنهم عناد التطبياق خيتلفاون     اجلملةفهم يتفقون على جواز التعليل هبا يف ، باجلملة

 .اختالف بينا

علاى   مبنياة فهي  األصوليني ،كربى يف كالم الفقهاء ويف كالم  صلة هلذه القاعدة -3

 . واألصوليةخالف العلماء يف املسائل العلمية 

ا وكل ذلك مما ، أن تراعى جيب  أحوالوهلا  تطبق أنشروط جيب  القاعدةهلذه  أن -4

 .العلم وسطروه يف كتبهم أهلنص عليه 

حبيي  األصوليف  املعروفة العلةباخلروج من اخلالف ليس املراد به  األحكامتعليل  أن-5

 : األمرين  ألحدالعلم احلكم بذلك  أهلولكن يعلل  ،يناط به احلكم 

 .باملسألةلطلب االحتياط  -أ             

 .املسالةملراعاة اخلالف املعترب يف  -ب                
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اإلحكام الشارعية  كثري من التعليل باخلروج من اخلالف يف  مسلك العلم أهلسلك -6

 .يف ذلك ال سيما فيما اشتد فيه اخلالف ًاحظا كبري احلنابلةلفقهاء  وقد كان

حلنفيه واملالكية ا)املعتربة هب املذا أصحابيراعون يف اخلالف مجيع  احلنابلةفقهاء  أن -7

 .يف تعليل األحكام(والشافعية والظاهرية 

 أخرىبأن تكون هناك رواية ،اخلالف داخل املذهب  -أحيانا– احلنابلةيراعي فقهاء  -8

 .ذلك على خالف   والظاهرية األربعةحىت وإن كان األئمة ، لألصحاب وجها  أو

 منها ما كثريةمن اخلالف  جاحلكم فيها باخلرو بلةاحلناألسباب اليت يعلل فيها فقهاء ا -9

 :يلي

 .يف صحة وضعف احلديي الوارد يف املسألة اختالف العلماء -أ           

 .اختالفهم يف فهم الدليل من الكتاب والسنة -ب          

 .اختالفهم يف ثبوت العمل بالدليل وعدم نسخه -ج          

فيختلفون ، يلهم احلكم باملسألة إذا مل يوجد نص واضح فيهااختالفهم يف تعل -د          

 .يف احلكم على املسألة تبعا الختالفهم يف التعليل

 قال بالوجوب خالف من خروجا من :يعللون احلكم باالستحباب احلنابلة أنالغالب -11

 .خروجا من خالف من قال بالتحرمي بالكراهة ، أو يعللون
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زياادة   إىلوحيتاج  ًان كان املوضوع متشعبيف هذا البحي وإ دراستهمجعه و هذا ما تيسر

 .وأوسعمشل أحبي ودراسة وتطبيق 

 

زلل فماين   أووما كان فيه من خطأ ، ما كان فيه من حق وصواب فمن اهلل وحده هذا ف 

 .ومن الشيطان 

 

 

 

 .واحلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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 :ارس اااالفه
 
 
 

 .فهرس اآليات القرآنية -                       
 .فهرس األحاديي واآلثار -                       

                                                األعالمفهرس  -                       
 .فهرس املراجع واملصادر -
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 ةــات القرآنيـــرس اآليـــفه
 

 ةـــالصفح ةـــاآلي ورةــــالس

   سورة البقرة
 701 222 ..(الطالق مرتان)
 92 212 ...(وأحل اهلل البيع وحرم الربا)

   آل عمران 
 44 46 ...(قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء)

   سورة النساء
 91 6 ...(فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا)
 26 20 ...(إحداهن قنطارًاوآتيتم )
 91 22 ...(إال أن تكون تجارة عن تراض منكم)
 22 26 ..(وأحل لكم ما وراء ذلكم)

   سورة المائدة
 22 7 ...(ودن آمنوا أوفوا بالعقيا أيها الذي)
 721 21 ...(يا أيها الذين آمنوا ال تحرموا طيبات)
 790 22 ...(من أوسط ما تطعمون أهليكم)

   لنحلسورة ا
 22 2 ...(لتركبوها وزينة)
 704 704 ...(إال من أكره وقلبه مطمئن باإليمان)

    سورة األحزاب
 21 94 ...(وما كان لمؤمن وال مؤمنة)

    سورة محمد
 22 99 ...(وال تبطلوا أعمالكم)

    سورة الواقعة
 46 12 ...(يمسه إال المطهرون ال)
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 ةـــالصفح ةـــاآلي ورةــــالس

   مجادلةسورة ال
 729 2 ...(هرون منكم من نسائهمالذين يظا)

   سورة الجمعة
 62 2 ...(ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة)

   سورة الطالق
 770 7 ...(التخرجوهن من بيوتهن)
 772 4 ...(أسكنوهن من حيث سكنتم)

   سورة التحريم
 721 7 ...(يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اهلل لك)

   سورة التكاثر
 27 7 ...(هاكم التكاثرأل)
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  واآلثـــــار اديثــرس األحـــفه

 

 ةــالصفح  طرف الحديث
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 24 (أرضيت من نفسك ومالك بنعلين)
 779 (...أال تتقي اهلل)
 20 (...األيم أحق بنفسها)
 27 (الخالف شر)
 22 (...بثيأن أباها زوجها وهي )
 27 (...احلها جذاذ عشرين وسًقأن أبو بكر ن)

 701 (...ن اهلل وضع عن أمتي الخطأإ)
 722 (...إن تزوجت مصعب بن الزبير)
 60 (...أن رسول اهلل نهى عن بيع المضطر)

 701 (...إنما األعمال بالنيات)
 92 (إنما البيع عن تراض)
 20 (...أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها)
 44 (...بعث رسول اهلل إلى هرقل)
 702 (...هن جد وهزلهن جدثالث جد)
 99 (دع ما يريبك إلى ما ال يريبك)
 27 (...ال تنكح البكر حتى تستأمر)
 704 (ال طالق في إغالق)
 21 (ال مهر أقل من عشرة دراهم)
 779 (...ال ندع كتاب ربنا لقول امرأة)

 772 (ال نفقة لك وال سكنى)
 92 (...ال يحل مال امرئ مسلم)
 46 (ن إال طاهرال يمس القرآ)
 772 (ال ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحًا)
 22 (...هبتهليس لنا مثل السوء العائد في )
 22 (...ما لي في النساء من حاجة)
 66 (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)

 22 ...(نهى رسول اهلل عن بيع الثمار قبل يوم صالحها)

 20 ...(اشيا عبد، الولد للفر هو لك)
 792 ...(يا رسول اهلل أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته)
 27 ...(يقول ابن آدم مالي مالي)
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 المــرس األعـــفه

 
 ــةالصفح اسـم العــلم

 72 إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطي

 97 شهاب الدين القارافي نعبد الرحمأحمد بن إدريس بن 

 20 أبي وقاصسعد بن 
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 72 بن أبي بكر محمد السيوطي الشافعي نعبد الرحم

 29 الغساني زعبد العزيبن رزين بن  نعبد الرحم
 20 عبد بن زمعه بن قيس العامري
 21 القاسم أبيعبد العزيز بن عبد السالم بن 

 42 عمرو بن حزم الخزرجي
 97 طبن محمد األنصاري سراج الدين ابن الشا عبد اهللقاسم بن 

 72 الزركشي عبد اهللمحمد بن بهادر بن 

 12 ابن الشخير مطرف بن عبد اهلل
 29 يوسف بن ماجد بن أبي المجد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ادرــع واملصــرس املراجــفه

 
 (.اإلنترنت)خالد بن علي المشيقح، بحث في شبكة المعلومات  للشيخ: أحكام الظهار- 
صبحي السامرائي، عالم الكتبب،  : المروزي، تحقيقلمحمد بن نصر : اختالف العلماء- 
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 .هب7604الطبعة الثانية، 
تأليف مجموعة من الباحثين، كنوز أشبيليا، الطبعبة  : اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية- 

 .هب7690األولى، 
محمد ناصر البدين األلبباني،   : للعالمة: رواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإ- 

 .هب7602سالمي، الطبعة الثانية، المكتب اإل
أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخبوارزمي الزمخشبري، دار   : أساس البالغة- 

 . هب7922الفكر، 
ناوي، ألبي بكر بن حسن الكث: اإلمام مالكأسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه - 

 .دار الفكر، بيروت
أبو حماد صغير : ابوري، تحقيقيسن المنذر النبكر محمد بن إبراهيم ب ألبي: اإلجماع  -

 .هب7620أحمد، مكتبة الفرقان، الطبعة الثانية، 
العزيز بن محمد الحجيالن، دار  عبدللدكتور : الخاصة بالقرآن الكريماألحكام الفقهية - 

 .هب7622ابن الجوزي، الطبعة الثانية، 
عببداللطيف  : صلي الحنفي، تحقيبق لعبداهلل بن محمود المو: االختيار لتعليل المختار- 

 .م2002محمد عبدالرحمن، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة، 
الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتبب العلميبة الطبعبة     لعبد: األشباه والنظائر- 

 .هب7609األولى، بيروت، 
 .م2002شر، لخير الدين الزركلي، دار العلم للماليين، الطبعة الخامسة ع: األعالم- 

لإلمام الحافظ أبي الحسن علي ببن القطبان الفاسبي ،    : اإلقناع في مسائل اإلجماع 
 .هب7626دمشق ، الطبعة األولى  –فاروق حماده ،دار القلم .د: تحقيق

لزين الدين ابن نجيم الحنفي، دار المعرفة، الطبعبة  : البحر الرائق شرح كنز الدقائق- 
 .الثانية

بي الحسين يحيى بن أبي الخير سبالم العمرانبي   أل: ب اإلمام الشافعيان في مذهالبي- 
 .هب7624قاسم محمد النوري، دار المنهاج، الطبعة الثانية، : الشافعي، تحقيق

 –د بن يوسف بن أبي القاسم العبدري، دار الفكر ملمح: كليل لمختصر خليلالتاج واإل- 
 .هب7922بيروت، الطبعة الثانية، 

إلبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آببادي الشبيرازي،   : ي أصول الفقهالتبصرة ف- 
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 .هب7609دمشق، الطبعة األولى،  –محمد حسن هيتو، دار الفكر : تحقيق
للحافظ أحمبد ببن علبي ببن حجبر      : بير في أحاديث الرافعي الكبيرالتلخيص الح- 

ينبة المنبورة،   السيد عبداهلل هاشبم اليمباني المبدني، دار المد   : العسقالني، تحقيق
 .هب7926

ألبي عمر يوسف بن عبداهلل بن عبدالبر : ما في الموطأ من المعاني واألسانيدالتمهيد ل- 
مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري، طبعبة وزارة  : النمري، تحقيق

 .هب7921األوقاف والشئون اإلسالمية، المغرب، 
: ري الجعفبي، تحقيبق  بن إسماعيل البخبا  لإلمام محمد: الجامع الصحيح المختصر- 

 .هب7601بيروت، الطبعة الثالثة،  –ا، دار ابن كثير، اليمامة مصطفى ديب البغ
أحمد : محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي الترمذي، تحقيق: الجامع الصحيح للترمذي- 

 .شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت
لمحمد الخرشي المالكي، دار الفكبر للطباعبة،   : لالخرشي على مختصر سيدي خلي- 

 .بيروت
بيبروت،   –، دار الفكبر  محمد بن علي بن محمد الحنفي الحصكفيلب: الدر المختار- 

 .هب7924 –الطبعة الثانية 
هيم بن علي ببن محمبد ببن    إلبرا: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب- 

 .بيروت –العلمية  ري المالكي، دار الكتبفرحون اليعم
 –محمد حجي، دارالغبرب  : لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: الذخيرة- 

 .م7226بيروت، 
خالبد  . د: ي، تحقيبق البهوت لمنصور بن يونس: الروض المربع شرح زاد المستنفع- 

، الطبعة األولى –، مدار الوطن للنشر عبداهلل الغصن. إبراهيم الغصن ود. الشيقح ود
 .هب7622

منصور بن يونس البهبوتي، مكتببة الريباض    : الروض المربع شرح زاد المستنقع- 
 .هب7920الحديثة، 

 وعلي بن سليمان، لرحمن بن محمد ابن قدامة المقدسيعبدا: واإلنصاف الشرح الكبير- 
 7672،توزيع وزارة االوقاف والشؤؤن االسالمية والبدعوة واإلرشباد ،    المرداوي

 .هب



 153 

 .بيروت –محمد عليش، دار الفكر : ، تحقيقالدرديرلسيدي أحمد : شرح الكبيرال- 
للعالمة محمد بن صالح العثيمين، مؤسسبة أسبام،   : الشرح الممتع على زاد المستقنع- 

 . هب7674الطبعة الرابعة، 
الباحثين، الطبعبة   من فريق: للحافظ عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي، تحقيق: العلل- 

 . هب7621، األولى
أبو الزهبراء  : لمحمد بن مفلح المقدسي أبو عبداهلل، تحقيق: الفروع وتصحيح الفروع  -

 (هب7672الطبعة األولى، )بيروت  –حازم قاضي، دار الكتب العلمية 
ببابن رجبب    للحافظ أبي الفرج عبدالرحمن البغدادي المعبروف : القواعد في الفقه- 

 .ي، بيت األفكار الدوليةطيف القيسيأياد بن عبدالل: تحقيق الحنبلي،
 .لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي: القوانين الفقهية- 
ألبي محمد يوسف بن عبداهلل بن عبدالبر القرطببي، دار  : الكافي في فقه أهل المدينة- 

 .هب7601الكتب العلمية، الطبعة األولى، 
 .روتلشمس الدين السرخي، دار المعرفة بي: المبسوط- 
أبو الوفا األفغاني، : قد الشيباني أبو عبداهلل، تحقيقلمحمد بن الحسين بن فر: بسوطالم- 

 .كراتشي –طبعة إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية 
لإلمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النبووي، وتكملتبه   : المجموع شرح المهذب- 

 .هب7672لمحمد نجيب المطيعي، دار إحياء التراث العربي، 
لجنبة إحيباء التبراث    : لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، تحقيق: محلىال- 

 . بيروت –العربي، دار اآلفاق الجديدة 
 .بيروت –إلمام دار الهجرة مالك بن أنس األصبحي، دار صادر : المدونة الكبرى- 
عبداهلل . ، تحقيق دلموفق الدين أبي محمد عبداهلل بن أحمد ابن قدامة المقدسي: المغني- 

 .هب7672عبدالفتاح الحلو، دار عالم الكتب، الطبعة الرابعة، . التركي ود
عببدالفتاح الحلبو،   . عبداهلل التركي ود. د: تحقيق: المقنع والشرح الكبير واإلنصاف- 

توزيع وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية والبدعوة واإلرشباد، المملكبة العربيبة     
 .السعودية

تيسبير فبائق   . د: لمحمد بن بهادر الزركشي أبو عبداهلل، تحقيق: ثور في القواعدالمن- 
 .هب7602أحمد، طبعة وزارة األوقاف الكويتية، الطبعة الثانية، 
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: تحقيبق  –إلبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي : الموافقات في أصول الفقه- 
 . عبداهلل دراز، دار المعرفة بيروت

الكويبت،   –الفقهية الكويتية، إصدار وزارة األوقاف والشئون اإلسبالمية  الموسوعة - 
 .م2004الطبعة الثانية، 

إلمام دار الهجرة مالك بن أنس األصبحي، برواية أبي مصبعب الزهبري،   : الموطأ- 
بشار عواد معروف ومحمود محمد خليل، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، . د: تحقيق
 .هب7672

طاهر : ألبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، تحقيق: في غريب الحديثالنهاية - 
 .هب7922بيروت،  –أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية 

 -لعالء البدين الكاسباني، دار الكتباب العرببي    : ائع في ترتيب الشرائعبدائع الصن- 
 .م7222بيروت، الطبعة الثانية، 

 -
 

 -

 .لمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي، دار الفكر، بيروت: د ونهاية المقتصدبداية المجته
 ضى الحسيني الزبيدي ،محمد مرت:  اج العروس من جواهر القاموس ، اسم المؤلفت

 مجموعة من المحققين: دار الهداية ، تحقيق 
لسليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشبافعي، دار  : تحفة الجيب على شرح الخطيب- 

 .هب7671الكتب العلمية، الطبعة األولى، 
 -
 

 -

خالد عببدالرحمن العبك، دار المعرفبة    : تفسير البغوي، ألبي محمد البغوي، تحقيق
 .بيروت

فخر الدين عثمان بن علي الزيلعبي  :  بين الحقائق شرح كنز الدقائق ، اسم المؤلفت
 .هب7979 -.  القاهرة -.  دار الكتب اإلسالمي ،الحنفي 

محمد عليش، دار : لمحمد عرفة الدسوقي، تحقيق: اشية الدسوقي على الشرح الكبيرح- 
 .بيروت –الفكر 

لعبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي، الطبعبة التاسبعة   : حاشية الروض المربع- 
 .هب7629

مكتب البحوث والدراسبات، دار  : لشهاب الدين أحمد الرلسي، تحقيق: حاشية عميرة- 
 .هب7672بيروت / انلبن –الفكر 

 .ذيل طبقات الحنابلة، للحافظ عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي- 
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ألبي زكريا يحيى ببن شبرف النبووي، المكتبب     : روضة الطالبين وعمدة المفتين- 
 هب.7602اإلسالمي، الطبعة الثانية، 

: وزية، تحقيقللعالمة محمد بن أبي بكر ابن القيم الج :زاد المعاد في هدى خير العباد- 
 .هب7601وعبدالقادر األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة عشر،  بشعي

محمد فؤاد عببدالباقي،  : يني، تحقيقألبي عبداهلل محمد بن يزيد القزو :سنن ابن ماجه- 
 .دار الفكر، بيروت

ين حيى البد محمد م: بو داود السجستاني، تحقيقسليمان بن األشعث أ: سنن أبي داود  -
 .عبدالحميد، دار الفكر

محمبد عببدالقادر   : ألحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي، تحقيق: سنن البيهقي- 
 .هب7676عطا، مكتبة الباز، مكة المكرمة، 

نؤوط وآخرون، شعيب األر:ي، تحقيقبن عمر الدراقطنللحافظ علي : يسنن الدارقطن- 
 .هب7626مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، 

: لعبد الحي بن أحمد العكري الحنبلبي، تحقيبق  : شذرات الذهب في أخبار من ذهب- 
دمشبق، الطبعبة األولبى،     –عبدالقادر األرنؤوط ومحمد األرنؤوط، دار ابن كثير 

 .هب7604
اهلل ببد لشمس الدين أبي عبداهلل محمد ببن ع : شرح الزركشي على مختصر الخرقي- 

بيروت، الطبعة  –راهيم، دار الكتب العلمية لبنان عبدالمنعم خليل إب: الزركشي، تحقيق
 .هب2002األولى 

لمحمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي الحنبلي المعروف ببابن  : شرح الكوكب المنير- 
نزيه حماد، جامعة أم القرى، الطبعة الثانيبة،  . محمد الزحيلي ود. د: النجار، تحقيق

 .هب7679
 

بيبروت،   –ن محمد بن عبدالواحد السيواسي، دار الفكر لكمال الدي: شرح فتح القدير- 
 . الطبعة الثانية

ألبي زكريا يحيى بن شرف النووي، دار إحياء التراث العربي، بيبروت  : شرح مسلم- 
 .هب7922الطبعة الثانية، 

بيبروت، الطبعبة    –منصور بن يونس البهوتي، عالم الكتب : شرح منتهى اإلرادات- 
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 .م7224الثانية، 
 مد بن محمد المبالكي ،  أبي عبد اهلل محمد بن أح:  شرح ميارة الفاسي ، اسم المؤلف

األولبى ،  : م ، الطبعبة  2000 -هب 7620 -بيروت / لبنان -دار الكتب العلمية 
 عبد اللطيف حسن عبد الرحمن: تحقيق 

الطبعة محمد ناصر الدين األلباني، مكتبة المعارف، : للعالمة: صحيح سنن ابن ماجة- 
 .هب7671األولى، 

الطبعة  –للعالمة محمد ناصر الدين األلباني، مكتبة المعارف : صحيح سنن أبي داود- 
 .هب7627الثانية 

محمد : يري الينسابوري، تحقيقم مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشلإلما: صحيح مسلم- 
 .فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت

 -
 

 -

للعالمة محمد ناصر الدين األلباني، مكتبة المعارف، الطبعبة  : سنن أبي داودضعيف 
 .هب7627الثانية، 

 ن عبد الكافي السببكي ،  تاج الدين بن علي ب:  طبقات الشافعية الكبرى ، اسم المؤلف
محمبود  . د: ، تحقيبق   2ط: هب ، الطبعة 7679 -هجر للطباعة والنشر والتوزيع 

 الفتاح محمد الحلوعبد .محمد الطناحي د
: حجر العسقالني، تحقيقبن علي بن  للحافظ أحمد: فتح البارئ شرح صحيح البخاري- 

 .بيروت –دار المعرفة  –محي الدين الخطيب 
ألبي محمد عز الدين السلمي المعروف ببالعز ببن   : قواعد األحكام في مصالح األنام- 

 .بيروت –عبدالسالم، دار الكتب العلمية 
: ستاني عبداهلل بن سليمان األشعث، تحقيبق بي بكر أبي داود السجأل: المصاحف بكتا- 

 .هب7629مصر، الطبعة األولى،  –محمد بن عبده، الفاروق الحديثة 
هالل مصبيلحي  : لمنصور بن يونس البهوتي، تحقيق: كشاف القناع عن متن اإلقناع  -

 .هب7602بيروت،  –مصطفى، دار الفكر 
أمين محمد عببدالوهاب  : محمد بن مكرم بن علي ابن منظور، تحقيقل: لسان العرب- 

 .هب7672ومحمد صادق العبيدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، 
محمد أحمبد  . د: مجمع الضمانات في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان، تحقيق- 

 .علي جمعة محمد. سراج ود
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حمد بن عبدالحليم ببن تيميبة   لشيخ اإلسالم أ: اإلسالم ابن تيميةمجموع فتاوى شيخ   -
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي، مكتبة ابن تيميبة، الطبعبة   : ي، جمعالحران
 .الثانية

لعبد الرحمن بن معمر السنوسي، مكتبة الرشد بالريباض، الطبعبة   : مراعاة الخالف   -
 .هب7620األولى، 

عبدالغفور محمد الصيادي، دار . د: وج منه في أصول المالكيةمراعاة الخالف والخر- 
 . هب7622ابن حزم، الطبعة األولى، 

مجموعبة مبن األسباتذة    : لإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، تحقيق: مسند اإلمام أحمد- 
 .7622هبشعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، : بإشراف الشيخ

لمصطفى السيوطي الرحيباني، المكتبب  : ي شرح غاية المنتهىمطالب أولي النهي ف  -
 .م7247دمشق،  –اإلسالمي 

 -
 

 -

 –محمبد حامبد الفقبي، دار المعرفبة     : ألبي سليمان الخطابي، تحقيق: معالم السنن
 .بيروت

دار  مد بن فارس ببن زكريبا ،  أبي الحسين أح:  معجم مقاييس اللغة ، اسم المؤلف
عببد  : الثانية ، تحقيق : م ، الطبعة 7222 -هب 7620 -ن لبنا -بيروت  -الجيل 

 السالم محمد هارون
 -
 

 -

لمحمد الخطيب الشربيني، دار الفكر، : معني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج
 .بيروت

دار  ،.  محمبد علبيش  :  ، اسم المؤلف.  منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل
 .م7222 -هب 7602 -بيروت  -الفكر 

: لمنصور بن يونس البهوتي، تحقيبق : منح الشفا الشافيات بشرح مفردات اإلمام أحمد- 
 .هب7621الطبعة األولى،  –عبداهلل بن فهد المطلق، كنوز أشبيليا . د. أ

لمحمد بن عببدالرحمن المغرببي، دار الفكبر،    : مواهب الجليل لشرح مختصر خليل- 
 .هب7922بيروت، الطبعة الثانية، 

: للعالمة عبداهلل بن يوسف الزيلعي الحنفبي، تحقيبق  : نصب الراية ألحاديث الهداية- 
 .هب7672محمد عوامة، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، الطبعة األولى، 

عباس شمس الدين أحمد ببن محمبد ببن    ألبي ال: اء أبناء الزماننبوفيات األعيان وأ- 
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 .بيروت – إحسان عباس، دار صادر. د: لكان، تحقيقخ
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